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3

nr.147

Beste schoonheidsspecialist(e), 

Het is ongelooflijk hoe snel een jaar voortschrijdt, misschien zitten de vroege, warme, zomerdagen er voor iets 
tussen. Wij kijken terug op een geslaagde beurs en zijn de volgende reeds aan het voorbereiden. Ik blik terug op 
Estetika lente omdat er toch enkele wijzigingen zijn voor het verloop van beide beurzen.
De wedstrijden maquillage- en nagelwedstrijden worden voortaan geconcentreerd op Estetika lente,
Demonstraties, optredens door de deelnemers van de scholenstanden, shows van bedrijfskledij en dergelijke 
blijven doorgaan op Estetika herfst. Dit geeft ons de mogelijkheid de expo ruimte optimaal te gebruiken.
Tot nu toe hebben we geijverd voor het verstandig gebruikmaken van zowel kunstmatige als natuurlijke 
U.V.-straling om de gewenste teint te bekomen. De periode van “het zonnen” is ondertussen, vroeger dan 
verwacht aangebroken. Meer en meer dringen dermatologen aan op een degelijke bescherming door regelmatig 
gebruik van geschikte zonnecrèmes, ook beschermende kledij wordt aangeraden. Men meldt dat het aantal 
kwaadaardige huidaandoeningen sterk toeneemt. Volg ook de raadgevingen en richtlijnen bij gebruik van 
zonnebanken op en let er vooral op dat zij verboden zijn voor kinderen en mensen met huidtype 1.
Wij stellen vast dat heel wat Besko leden die met hun opleiding in orde zijn, onze ook wel mooie gevelplaat aan 
hun instituut hebben aangebracht. “Uw schoonheid in veilige handen” is onverbrekelijk verbonden met onze 
beroepsvereniging en is het ideaal dat wij uitdragen en dat wij onze leden voorhouden. Einde van het schooljaar 
betekent ook dat er een grote groep nieuwe, goedopgeleide schoonheidsspecialisten onze erkende scholen 
verlaten. Wij wensen hen alle succes in ons mooie beroep en heten hen hartelijk welkom in ons midden.
Wij raden onze leden, zaakvoerders in een instituut, ten zeerste aan, wanneer zij personeel zoeken, voorkeur te 
geven aan kandidaten met een goede vorming. De kwaliteit en goede naam van een instituut hangt grotendeels 
af van de kwaliteit van de professionelen die de behandelingen uitvoeren. In het vooruitzicht van een mooie 
zomer wensen wij u allen nog enkele drukke dagen in uw instituut want niemand beter dan jullie kunnen de 
consumenten voorbereiden op de vakantie, zei het met het uitvoeren van epilaties of met een goede 
voorbereiding van de huid of met de nodige bescherming ervan. Ook schoonheidsspecialisten verdienen na het 
harde werk een deugddoende vakantie als voorbereiding op het najaar dat we weer met professioneel 
enthousiasme tegemoetzien. Estetika zal u weer inspiratie bieden voor uw behandelingen bij de komende 
feestdagen. Maar geniet eerst van de zomer, uw familie en de vrije dagen.

Uw voorzitter: John Boeckx

WOORDJE VOORAF
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8 Sensoriële interactie en  beleving van cosmetica
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13 Rechten en plichten

14 Info provincies

16 Eten dat rimpels veroorzaakt…

18 Voor u gelezen in de pers…

20 Hoogdag in mei voor de school 
“Denise  Grésiac”

22 Nieuws voor het onderwijs

24 Lente in het land?

26 Winnaars maquillagewedstrijd Estetika Lente 
2018

28 Fruitzuur peelings en chemische peelings

30 Startersdagen voor de toekomstige schoon-
heidsspecialisten

31 Nieuws uit de bedrijven

34 Zonnebank in je instituut bijna onmogelijk door 
nieuwe regelgeving

BESKO v.z.w.
Beroepsvereniging voor 
schoonheidsspecialisten

38e jaargang • Nummer 147 • Oplage: 6.000 ex.
Abonnementsprijs voor 1 jaargang: € 20
Stukprijs: € 6 (gratis voor leden Besko)

Verantwoordelijke uitgever: A. Zweers
Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Secretariaat en info Hebe:
Isabelle Vermeersch 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem 
Tel. 03/280 80 72, Fax 03/281 33 96, info@hebe.be
Sofie Leyten, sofieleyten@besko.be

Publiciteit: Ronny Van Cutsem - ronny@hebe.be

Redactie: G. Lehaen - redactie@hebe.be 
Mevr. P. Monheim-Boeckx

Secretariaat Besko vzw: 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem 
Tel. 03/280 80 70, Fax 03/281 33 96, info@besko.be
Openingsuren: 
Maandag tot donderdag van 9.30 tot 13.30 u.

Lay-out: E. Bonte • Druk en afwerking: die Keure, Brugge
Wet van 8 december 1992. De gegevens in ons bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in de 
wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens kunnen altijd 
op eenvoudige aanvraag ingezien,  gewijzigd of geschrapt worden.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van publicitaire teksten, 
en rubriek Nieuws uit de bedrijven.

P h y t o m e r  b i e d t  a a n  d e  p r o f e s s i o n a l s 

a l l e  w e l d a d e n  u i t  d e  z e e 

o m  d e  s c h o o n h e i d  v a n  d e  h u i d  t e  o n t h u l l e n .

We r e l d w i j d  i n  1 0  00 0  s p a ’s  e n  i n s t i t u t e n .

V A N  D E  Z E E  N A A R  D E  H U I D

N
EO

LA
BO

 C
V

BA
  E

XC
LU

SI
EV

E 
VE

RD
EL

ER
 P

H
YT

O
M

ER
 B

EN
EL

U
X 

- S
lu

iz
ek

en
 3

4 
B-

96
20

 Z
O

TT
EG

EM
 - 

TE
L 

+3
2 

(0
) 9

 3
64

 5
1 

10
 - 

FA
X 

+3
2 

(0
) 9

 3
64

 5
1 

11
- i

nf
o@

ne
ol

ab
o.

be
 - 

w
w

w
.n

eo
la

bo
.b

e 
- B

E 
04

22
.2

52
.5

79

Phytomer.indd   2 7/06/2018   15:52:30 Hebe-147.indd   3 18/06/18   12:46



Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1525 + btw)

Officiële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

NEW

DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00

TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com
*Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. 21% btw. 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
BENELUX

All-in-1 Cleanser
Face & Eyes

MICELLAIR 
WATER

NEW

Verfrissend en hydraterend reinigingswater voor gelaat en 
ogen op basis van micellen die onzuiverheden en make-
up resten in alle zachtheid absorberen. Kan gebruikt 
worden in combinatie met wimperextensies.

Bestel nu online! www.districos.com

Omschrijving REF. 1 3 6 24 VP
Micellair Water 500 ml 7063,13 12,50 11,25 • • •
Micellair Water 250 ml 7073,13 7,50 • 6,75 • 15,00
Display Micellair Water 9 x 250 ml 7073,13D 59,00 56,00 • • 15,00/st.
Micellair Water 50 ml 7066,05 1,65 • • 1,50 3,30
Prijzen zonder btw en volgens hoeveelheden. 

Hebe_180205.indd   1 8/02/18   13:45Hebe-147.indd   4 18/06/18   12:46



Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1525 + btw)

Officiële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

NEW

DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00

TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com
*Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. 21% btw. 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
BENELUX

All-in-1 Cleanser
Face & Eyes

MICELLAIR 
WATER

NEW

Verfrissend en hydraterend reinigingswater voor gelaat en 
ogen op basis van micellen die onzuiverheden en make-
up resten in alle zachtheid absorberen. Kan gebruikt 
worden in combinatie met wimperextensies.

Bestel nu online! www.districos.com

Omschrijving REF. 1 3 6 24 VP
Micellair Water 500 ml 7063,13 12,50 11,25 • • •
Micellair Water 250 ml 7073,13 7,50 • 6,75 • 15,00
Display Micellair Water 9 x 250 ml 7073,13D 59,00 56,00 • • 15,00/st.
Micellair Water 50 ml 7066,05 1,65 • • 1,50 3,30
Prijzen zonder btw en volgens hoeveelheden. 

Hebe_180205.indd   1 8/02/18   13:45 Hebe-147.indd   5 18/06/18   12:46



Uw schoonheid 
in veilige 
 handen

BEROEPSVERENIGING VOOR
BIO-ESTHETIEK EN COSMETOLOGIE

Belpairestraat 6 - 2600 Berchem 
Tel. +32 3 280 80 70
info@besko.be - www.besko.be

Erkend kwalitatief- 
gediplomeerd Besko-lid
Dit label staat voor professioneel geschoolde schoonheidsspecia-
listen die een volwaardige kwalitatieve opleiding genoten hebben. 
Erkend door de beroepsfederatie.

Waarom dit label?
Onze Vlaamse Regering zet sterk in op economie en onder-
nemerschap. Onder de term “Single Market” of “Eengemaak-
te markt” wenst men de vrijheid van vestiging en vrije dienst-
verlening te stimuleren. Met als doel de werkgelegenheid te 
bevorderen, consumenten een breder aanbod te laten genie-
ten, lagere prijzen te bedingen en competiviteit te verhogen.

Om deze wetgeving in alle lidstaten te kunnen uitvoeren, 
worden de beroepskwalificaties afgeschaft. Waarom is dit 
belangrijk voor u in Vlaanderen? Wel, er dient geen diploma 
voorgelegd te worden om het beroep van schoonheids-
specialist, nagelstylist, voetverzorger/pedicure of visagist/
make-up specialist te mogen uitvoeren.

Bepaalde schoonheidsinstituten of salons zijn kwalitatief-
gediplomeerd voor 1 of meerdere deelsectoren en krijgen 
hun eigen label.

Om het publiek duidelijk te maken dat u een erkend kwa-
litatief-gediplomeerd Besko-lid bent krijgt u het  prachtige 
gevelbord.

Hoe kiezen voor  gediplomeerde 
 personen?
Schoonheidsinstituten en salons met het label “Kwalitatief- 
gediplomeerd Besko-lid”, bieden u de garantie dat de schoon-

heidsspecialist, nagelstylist, voetverzorger of 
visagist/make-up specialist een volwaar-

dige professionele opleiding genoten 
heeft en dus in het bezit is van een 
kwalitatief diploma erkend door onze 
beroepsfederatie.

Het label voor erkend kwalitatief- 
gediplomeerd als schoonheidsspecialist 

 Het uitvoeren van een verzorgende, 
 ontspannende en cosmetische behandeling op 

het gezicht en lichaam. Visagie/make-up, voetverzorging/pedicure 
en nagelstylisme inbegrepen.

6

Erkend 
kwalitatief- 
gediplomeerd 
lid

Wie zijn we?
Besko is de beroepsfederatie die sinds 1981 de belangen 
behartigt van schoonheidsspecialisten, nagel stylisten, 
 voetverzorgers en visagisten/make-up specialisten. 
Wij bieden een platform aan waar het publiek kan  kiezen 
voor professioneel geschoolde instituten en salons.

Hoe lid worden?

Wil je graag deel uitmaken van deze federatie met erkende 
kwalitatief-gediplomeerde schoonheidsspecialisten, voet-
verzorgers/pedicure, nagelstylisten en visagie/make-up 
 specialisten? Stuur het aanvraagformulier op of mail naar 
info@besko.be. 

Uw 
nagelverzorging 
in veilige 
handen

Erkend 
kwalitatief-gediplomeerd 

Besko-lid

2018
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Nationaal voorzit ter
Besko vzw

Albert Zweers
Nationaal secretaris-penningmeester
Besko vzw

Jan Janssens
Beauty center

Tevens voor in uw zaak ontvangt u jaarlijks een licentie als 
erkend kwalitatief-gediplomeerd Besko-lid
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voetverzorging 
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handen
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Word lid

ondersteunt
en verdedigt uw 
beroep

BESKO komt op voor de 
 belangen van iedereen
die een esthetisch beroep 
 uitoefent, zoals de schoon-
heidsspecialist, voetverzorger, 
nagelstylist en visagist.

Je kunt alleen professioneel lid 
van BESKO  worden als je een 
erkende  opleiding hebt gevolgd.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt voor 2018

professioneel lid – met licentie € 55,-
school (directie) – erkend € 60,-
leerkracht € 25,-
leerling/student € 15,-
werknemer/stagiair € 20,-
steunend lid, firma’s € 150,-

Alle professionele leden zullen GRATIS vermeld worden 
op de Besko publieke website.

Aanvraag voor lidmaatschap

Naam: ______________________________________________________________________________

Voornaam:  _______________________________________________________________________

Straat:  _____________________________________________________________________________

Postnr.:  ______________________ Plaats: __________________________________________

Tel.: _________________________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________  

Handtekening: ___________________________________________________________________  

opsturen naar: Secretariaat BESKO vzw, Belpairestraat 6, 2600 Berchem

Zodra wij uw aanvraag hebben 
ontvangen zullen wij u een vra-
genlijst toesturen. Indien hieruit 
blijkt dat u voldoet aan de voor-
waarden om lid te worden, ont-
vangt u van ons een uitnodiging 
om uw lidgeld te betalen.
Ieder professioneel lid zal 
behalve de algemene voor-
delen ook publiciteitsmateriaal 
ontvangen, zodat uw klanten 
duidelijk kunnen zien dat u een 
gediplomeerd lid bent van een 
erkende beroeps vereniging.

Wet van 8 december 1992: De gegevens in ons 
bestand voldoen aan alle voorwaarden voorzien in 
de wet op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk 
en zullen nooit doorgegeven worden. Uw gegevens 
kunnen altijd op een eenvoudige aanvraag inge-
zien, gewijzigd of geschrapt worden.

Besko biedt:

•   Voordracht- en informatie-
avonden per provincie

•    Cursussen over meerdere 
dagen 
per provincie (waarvan met 
erkenning van F.B.Z. PC. 314)

•    Vakbeurs met congres Estetika
•    Verdediging van uw belangen 

in het  paritair comité en de 
Hoge Raad van de 
Middenstand

•    U hulp bij alle vragen 
 betreffende uw beroep

•    Alle leden ontvangen 
gratis Hebe

•    Alle leden kunnen gratis een 
kleine advertentie  plaatsen

•    Gratis vermelding op website 
www.schoonheidsspecialiste 
besko.be voor leden-instituten

www.besko.be
www.schoonheidsspecialistebesko.be 
www.uwschoonheidsspecialiste.be

Hebe 147

7
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8 REDACTIONEEL
Daniël De Backer

Sensoriële interactie en 
 beleving van cosmetica 

1. Keuzecriteria van cosmetica
Cosmeticaproducenten pogen de consumenten naar hun 
producten te lokken via allerlei kanalen en methodes 
en in het beste geval met advies van professionelen. 
Schoonheidsspecialisten bieden in dit verband een extra 
waarborg, aangezien zij via hun opleiding, cosmetische 
kennis en professionele ervaring, de intrinsieke waarde 
van een product kunnen evalueren, hiermee hun klanten 
adequaat verzorgen en aangepaste complementaire 
cosmetica voor de thuisverzorging kunnen aanbevelen. 
Nagenoeg alle producten komen echter pas op de markt 
na een doelgerichte marketing, waarbij volgende keuze-
criteria van de consument in acht worden genomen:
• de doeltreffendheid: een cosmeticum moet de werking 

uitoefenen die wordt geclaimd;
• de symbolische waarde, die dikwijls aan een merk 

gebonden is;
• het economisch criterium, dat voornamelijk te maken 

heeft met sociale status en prijsbewustzijn, en
• de zintuiglijke of sensoriële eigenschappen, die het 

comfort van het product bepalen, zoals huidgevoel, 
geur en kleur.

2. Zintuigen: onze unieke sensoren
Wij staan permanent in interactie met onze omgeving. 
Als daarin iets verandert, kan deze verandering op 
ons inwerken als een prikkel. Via onze zinnen zijn we 
in staat deze prikkels waar te nemen: gehoor, gezicht, 
geur, smaak, tastzin. Zintuigen (oor, oog, neus, tong, 
huid) zetten de prikkels van de buitenwereld op pas-

sende wijze om in een zenuwprikkel, die wordt door-
gestuurd naar de centrale delen van het zenuwstelsel 
(ruggenmerg, hersenen). Een zintuig bestaat uit 1. een 
gedeelte dat dient om de prikkel over te brengen op 
zintuigcellen, 2. zintuigreceptoren: zenuwuiteinden of 
gespecialiseerde cellen, die in nauw contact met zenu-
wen staan, 3. sensorische zenuwvezels, die de prikkels 
van de receptoren overbrengen naar het ruggenmerg en 
de hersenen. Zij zetten de prikkel om in een specifieke 
waarneming, zoals een parfumgeur of een huidgevoel. 
Wij hebben ook motorische zenuwcellen, die een impuls 
naar de uitlopers van spieren sturen (fig. 1). 

Het gezichtszintuig bevat twee types van lichtzintuig-
cellen: kegeltjes en staafjes. De kleureffecten van een 
product of verpakking zijn het resultaat van een interac-
tie tussen elektromagnetische golven en kegeltjes; de 
glans effecten ontstaan door interactie van elektromag-
netische golven en staafjes. Reliëfeffecten worden via 
ons binoculair gezichtsvermogen geïnterpreteerd. 2

Het reukzintuig zetelt in het bovenste gedeelte van de 
neusholte. Deze is van binnen bekleed met het reukslijm-
vlies, waarin de reukzenuw zich vertakt en de reukzintuig-
cellen liggen. Deze cellen bevatten receptoren die door 
350 genen worden gecodeerd en ons in staat stellen aller-
lei geuren waar te nemen. Parfumeurs hebben niet enkel 
geuraanleg, maar kunnen door training de perceptie van 
geuren activeren en een geurgeheugen opbouwen, dat 
de mogelijkheid biedt om originele combinaties van geur-
stoffen te realiseren in parfumessences. Deze spelen een 
grote rol in de zintuiglijke beoordeling van producten. Het 
vergt heel wat ervaring en creativiteit om de geschikte 
essence in een cosmetisch product te verwerken, vermits 
het parfum ook compatibel moet zijn met de andere ingre-
diënten en in de loop van de tijd zijn geur zo lang moge-
lijk moet behouden. Producenten van parfumgrondstoffen 
en essences beschikken over de nodige knowhow om op 
vraag van cosmeticabedrijven passende composities aan 
te bieden, rekening houdend met de strenge wetgeving 
inzake allergieën. In het labo moet men doorgaans een 
vijf tot tiental parfumessences uittesten, vooraleer aan 
alle stabiliteits- en geureisen is voldaan. 

3. Sensorische activiteit in de huid
De populaire uitdrukkingen ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’ en ‘zich goed in zijn vel voelen’, getui-
gen van de hechte relatie tussen de conditie van het 

‘Intelligentie is één ding, dacht ze, schoonheid 
is iets anders. En het  doet er niet toe hoe 
vluchtig en tijdelijk die is, hoe verraderlijk
en onverdiend. Sterker nog, juist vanwege die 
kenmerken - juist vanwege het feit dat 
schoonheid alleen aan de natuur toebehoort, 
aan de primitieve staat van de zintuigen en de 
macht – gaat er een aantrekkingskracht van uit
die ideeën en woorden nooit zullen hebben.’

Uit de roman ‘Marina Bellezza’ van Silvia Avallone1
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lichaam en de huid. Deze wederzijdse invloed wordt 
gerealiseerd door een complex netwerk van sensori-
sche zenuwcellen en vindt zijn prille oorsprong in het 
embryo. Het zenuwstelsel en de huid worden ontwikkeld 
uit het zelfde kiemblad van het embryo, de ectoblast. 
Met behulp van merkelcellen en door stimulering van de 
zenuwgroeifactor wordt het embryo van huid zenuwen 
voorzien.

De prikkelgeleiding van de huidzenuwcellen wordt sterk 
beïnvloed door neuropeptiden. Verschillende types van 
huidcellen, zoals keratinocyten, melanocyten en langer-
hanscellen produceren neuropeptiden, die impact hebben 
op essentiële huidfuncties, zoals hydratatie, celregenera-
tie, immuunmodulatie en wondgenezing. Het zenuwsys-
teem en het immuunsysteem van de huid zijn intens met 
de huidcellen geassocieerd. Huidcellen, immuuncellen en 
zenuwcellen hebben wederzijdse receptoren en vertonen 
hierdoor talrijke interacties. Vandaar dat het onderscheid 
tussen huid, zenuwstelsel en immuunstelsel eerder arti-
ficieel is. Specialisten beschouwen deze samenhang 
daarom als een ‘neuro-immuun-cutaan-systeem’ en bekij-
ken de huid in het licht hiervan. 3 

Vanuit een plexus of netwerk in de diepere lederhuid 
stijgen zenuwvezels naar boven, om een tweede plexus 
te vormen op de junctie van de reticulaire en papillaire 
dermis. Vandaar vertrekken vrije en corpusculaire zenuw-
uiteinden. De vrije zenuwuiteinden zijn zeer talrijk in de 
dermis en de epidermis en rijk aan neuropeptiden. De 
bovenste zenuwuiteinden (lichaampjes van Meissner 
en Merkel, vrije zenuwuiteinden) detecteren lichte druk-
kingen en temperatuurverschillen. De dieper gelegen 
lichaampjes van Pacini reageren op hardere drukkingen 
en de orgaantjes van Ruffini reageren op warmte, vervor-
ming of tractie (fig. 3). Het simpele feit van het aanbren-
gen van een product brengt een cascade van sensoriële 

9REDACTIONEEL
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Fig. 1. Sensorische en motorische zenuwcellen Fig. 2. Reukzintuig in de neusholte

Fig. 3. Zenuwuiteinden in de huid: A. lichaampje van 
 Meissner, B. lichaampje van Merkel, C. vrij zenuwuiteinde, 
D. lichaampje van Pacini, E. orgaantje van Ruffini

Huidcellen, immuuncellen 
en zenuwcellen hebben 
wederzijdse receptoren 

en vertonen talrijke
interacties
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effecten op gang, zoals de drukgewaarwording van het 
uitstrijken van het product en thermische effecten zoals 
het verfrissend gevoel veroorzaakt door vluchtige mole-
culen (menthol, ethylalcohol, lichte emolliens), die al ver-
dampend de receptor TRPM 8 activeren, die een als koud 
te interpreteren prikkel naar de hersenen stuurt (fig. 4). 

4. Sensoriële beleving van cosmetica
Objectieve wetenschappelijke methodologie toont aan 
dat verschillende cosmetische ingrediënten emotionele 
invloeden uitoefenen door te werken als positieve stimuli 
en hierbij een fysiologisch waarneembaar goed gevoel 
opwekken. Hierbij spelen lipofiele (olie-oplosbare) 
emolliens of verzachters een belangrijke rol. Emolliens 
beschermen, verzorgen en verzachten de huid. Zij bepa-
len voor een groot deel de sensoriële eigenschappen van 
een product door o.a. kleverige effecten van sommige 
plantaardige lipiden te milderen, zonder dat ze aan acti-
viteit inboeten. Daarnaast fungeren ze als solubilisato-
ren of oplosbevorderaars voor specifieke werkstoffen en 
UV-filters. Hun verzachtend huideffect staat in correlatie 
met hun spreidingsvermogen. Snel spreidende emolliens 
geven een instant zacht huidgevoel, dat evenwel nogal 
vlug verdwijnt. Middelmatig tot traag spreidende emol-
liens geven een langer blijvend zacht gevoel. Vandaar 
dat we drie types doorgaans in uitgeteste verhoudin-
gen verwerken om een goed uitstrijken te combineren 
met een blijvend aangenaam huidgevoel. Propylheptyl 
caprylate (INCI), de 2-propylheptylester van octaanzuur, 
is een voorbeeld van veelzijdig combineerbare biologisch 
afbreekbare emolliens, die op basis van objectieve sen-
soriële testen, na aanbrengen op de huid een bijzonder 
aangename respons opwekt bij proefpersonen en zelfs 
tot de status van ‘happy emollient’ werd verheven.4

Geuren hebben de grootste emotionele impact. 
Experten beweren dat 75 % van onze emoties door geu-
ren worden bepaald (fig. 5). Dit geldt in onze branche 

niet enkel voor parfums in allerlei producten, maar ook 
voor essentiële oliën, die een belangrijke rol spelen in 
vele cosmetische gamma’s. Een typisch voorbeeld is het 
combineren van een cosmetische werking met een aan-
gepaste geur en kleur, zoals een verfrissend reinigend 
masker met de geur van citroengras in een groene ver-
pakking en een kalmerend herstellend masker met laven-
del in een paarse verpakking.5 Men biedt veeleisende 
klanten ook sensorieel op maat bereide modelages, 
scrubs en pakkingen aan met bijv. citroen en petitgrain 
voor een fris-stimulerende ervaring en kaneel en gem-
ber voor een aromatisch amberachtige beleving. Om de 
sensorieel-emotionele beleving compleet te maken, kan 
men kiezen voor exclusieve behandelingen met een pro-
tocol van geur, kleur en zelfs aangepast geluid, die een 
bijzondere sfeer oproepen, zoals een oosters geïnspi-
reerd behandelingsprotocol ontleend aan oriëntaalse of 
Aziatische rituelen.6  
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Fig. 5. Een zalige parfumervaringFig. 4. Sensoriële invloed op de huid
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Hebe met een knipoog…
De zomer staat voor de deur maar het lijkt of we die 
al gehad hebben. Na een winter die veel te lang 
duurde, een paar dagen erg getranspireerd. Zo leek 
het of de zomer er plots toch was. Terwijl het in het 
zuiden van Frankrijk nog sneeuwde. 

Sneeuw heb ik tijdens mijn rondreis in Ivoorkust, 
Ghana en Togo niet gezien. Tenzij misschien zwarte 
sneeuw die er voor sommige bevolkingsgroepen 
metafoorgewijs neerdaalde. Weer viel mij het enor-
me verschil op tussen rijke (zeer rijke) en arme (zeer 
arme) Afrikanen. Het deed me denken aan de film 
Daens, hoewel de zeer armen in dat deel van Afrika 
zelfs geen werk hebben. Ze doen dan ook heel veel 
om in hun eigen onderhoud (en dat van de familie) 
te voorzien. Met andere woorden: je komt er zeer 
veel zelfstandigen tegen. Mits een kleine inves-
tering (schoenborstel, kommetje met water) wordt 
men zelfstandig schoenpoetser. Een spiritusvuurtje 
en een paar ingrediënten laten je toe maaltijden op 
straat te verkopen. Grote flessen water of frisdrank 
aankopen en per bekertje verder verkopen. Een 
brommer kopen/huren/lenen en taxi spelen staat al 
een niveau hoger. Beauty en hairsalons kom je er 
ook zeer veel tegen. De vrouwen, maar ook mannen 
zijn er zich bewust van zichzelf en besteden veel 
aandacht aan hun uiterlijk. Ik denk dat een groot 
deel van het BNP door cosmetische en aanverwante 
producten wordt gegenereerd. Zij willen er wel 
allemaal blanker uitzien, terwijl het hier het tegen-
overgestelde is. In de kantlijn: Ik vroeg me dikwijls 
af hoe hun witte kledij er zo wit kan blijven uitzien 
in zulke leefomstandigheden. 

Grote steden moeten er niet onderdoen voor onze 
steden. Veel luxe, grote winkels, hoge gebouwen. 
Ook de toeristische resorts geven niets van het 
eigenlijke leven in Afrika prijs. De kamer in Labadi 
Beach hotel kostte per nacht een gemiddeld maand-
loon van een bediende in Ghana (230 dollar). Gaat 
men echter buiten de toeristische paden en komt 
men in contact met de bevolking buiten de steden, 

dan merkt men dat er nog een hele weg af te leg-
gen is: geen stromend water, geen toilet, maar 
wel een flatscreen tv. Kwestie van prioriteiten te 
leggen. De meeste mensen zijn wel erg op netheid 
gesteld. De huisjes (meestal éénkamerwoonsten 
met eventueel een buitenkeuken) worden regelma-
tig geveegd en opgeruimd. 

Kerken en moskeeën vind je doorheen het hele 
gebied. Het zijn (net zoals bij ons in de vorige 
eeuw) de mooiste gebouwen van het dorp (stad). 
Ergens in the middle of nowhere (in de buurt van 
de bestuurshoofdstad Yamoussoukro, Ivoorkust) 
vind je de Basilique Notre Dame de la Paix, een 
kopie (maar dan nog wat groter) van de Sint-
Pietersbasiliek in Rome en de grootste kerk ter 
wereld (18000 mensen kunnen er in, 7000 zittend). 
7000 vierkante meter glasramen.

Ook in Abidjan, de (effectieve) hoofdstad, pronkt 
met zijn kathedraal (de Sint-Pauluskathedraal). 
Modern bouwwerk met schitterende glasramen. 
Geldverslindende projecten en een land dat die 
gelden beter aan de eigen bevolking zou besteden. 

Ook in eigen land rijden de politici de kantjes eraf: 
Volgens CD&V (Schauvliege) bestaat 40 procent 
van het zwerfvuil uit blikjes en plastic flessen. 
Volgens liberalen (De Vroe) 4%. Wie gelooft die 
mensen nog? Waar halen ze hun cijfers en wat heb-
ben die studies de belastingbetaler gekost? Kan 
iemand dat eens nagaan? Als je dan toch aan het 
zoeken bent…

Als direct geïnteresseerde heb ik het pensioende-
bat dat in deze regering woedde, zowat einde mei, 
met meer dan gewone belangstelling gevolgd. Er 
was geen akkoord, er was wel een akkoord, er was 
weer geen akkoord. Kan iemand uitzoeken hoe het 
zit? Zo lang ze er niet uit geraken, geldt de oude 
regelgeving nog, is me gemeld. 43 jaar dienst zou 
dan voldoende moeten zijn. (rond 2021 voor mij). 
Daar kan gerust een knipoogje bij. 

De zomer staat voor de deur maar het lijkt 
of we die al gehad hebben
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Dé leidraad om veiliger en gezonder
in uw instituut te werken

Ook uw schoonheidsinstituut is onderworpen 
aan een reeks wettelijke bepalingen voor 
preventie en bescherming op het werk.

In deze RISKTRAINER komen diverse risico’s  
die zich in uw schoonheidsinstituut
kunnen voordoen aan bod en worden 
tips gegeven om deze te voorkomen.

Behandelde onderwerpen:
1° Arbeidsveiligheid
2° Bescherming van de gezondheid
3° Hygiëne
4° Ergonomie
5° Psychosociaal welzijn
6° Milieu
7° Verfraaiing van de werkplekken

“Risktrainer” voor schoonheidsspecialis-
ten, heeft vorm gekregen in een
belangrijk volumineus document.

Met dank aan onze sectorconsulente, 
Anne Bertrand, voor de redactie, 
het opzoekingswerk en de uitgebreide 
documentatie. Ook Sofie Leyten, even-
eens sectorconsulente, heeft, samen 
met het Beskobestuur, vele uren 
besteed aan de realisatie en correctie 
van dit werk. Zo kwamen wij tot een 
vrij uitgebreide leidraad voor het 
veilig, aan de wetgeving aangepast, 
uitoefenen van ons beroep. “Risk-
trainer” belangt alle estheticiennes, 
leerkrachten en leerlingen aan. 

Alhoewel wij geen “risico” beroep 
uitoefenen, is voorzichtigheid, 
informatie over mogelijke valkui-
len, elementaire kennis van de 
regelgeving, van het hoogste 
belang voor wie plichtsbewust 
zelf werkt of te werk stelt.
Er werd geopteerd voor een 
schematische indeling. Men 
leze het in zijn geheel of 
gebruike het als geheugen-
steun of naslagwerk. De uit-
gebreide inhoudstafel kan u 
hierbij van dienst zijn.

Niet zonder reden wordt 
arbeidsveiligheid bena-
drukt. Iedere werknemer 
of patroon heeft recht 
op een veilige arbeids-
plaats, zij is de eerste 

vereiste die moet leiden tot een aange-
name werkervaring en tot productieve 
prestaties.
De zekerheid dat alle veiligheidsaspec-
ten vooraf werden gecheckt, en dat er 
in geval van een probleem, gepast kan 
opgetreden worden. Dit bevordert de 
rust op de werkvloer en een werksfeer 
zonder achterliggende kopzorgen.

Hierbij aansluitend ging onze bekom-
mernis uit naar het bestendigen van de 
gezondheid van de estheticiennes en 
hun klanten, teneinde zoveel mogelijk 
(kleine) risico’s, eigen aan specifieke 
beroepsaspecten, uit te sluiten.

Dat een belangrijk hoofdstuk gewijd 
werd aan hygiëne is vanzelfsprekend 
maar zeker geen overbodige luxe. 
Alle hygiëne bevorderende aspecten 
worden naast elkaar geplaatst. 
Vanuit onze opleiding zijn we er zo 
vertrouwd mee dat we daardoor soms 

kleinigheden over het hoofd zien. 
Ook persoonlijke hygiëne is meer dan in 
veel andere beroepen, van primordiaal 
belang.
Een correcte houding, aangepast meu-
bilair, oog voor ergonomie zullen onze 
mogelijkheden tot het bestendigen van 
onze beroepsbezigheden zeker bevorde-
ren. Wanneer we elementaire ergonomi-
sche beginselen in ons salon toepassen, 
komt dit in ieder geval ook ten goede 
aan onszelf, onze werknemers en onze 
klanten, wier welzijn wij nastreven. 
Dit onder de aandacht brengen van onze 
schoonheidsspecialisten kon zeker in dit 
werk niet ontbreken. 

“Mens sana in corpore sano” een 
gezonde geest in een gezond lichaam. 
Deze spreuk vat samen wat we met 
psychosociaal welzijn bedoelen. 
De duidelijkste manier om dit onderdeel 
te belichten deden we langs de nega-
tieve aspecten om.
Oog hebben voor het milieu, onze “habi-
tat” , en de nodige maatregelen kunnen 
treffen om dit zo goed mogelijk in stand 
te houden is voor iedereen niet enkel 
een bekommernis maar een verplichting. 
In de “Risktrainer” worden de verschil-
lende vormen van verontreiniging belicht 
en de verplichtingen dienaangaande 
aangekaart. Hieraan werd ook een 
belangrijk hoofdstuk gewijd.

Dat onze beroepsuitoefening dient 
plaats te hebben op een aangename 
werkplaats kan alleen maar de ijver van 
de schoonheidsspecialiste en het welbe-
vinden van de klanten bevorderen.
Om dit alles levendig voor te stellen 
werden, treffende quotes, belangrijke 
logo’s, symbolen en getuigenissen aan 
de teksten toegevoegd.
Besko, de beroepsvereniging voor 
schoonheidsspecialisten, beveelt alle 
professionals en toekomstige uitoefe-
naars en opleiders in onze branche het 
gebruik van de “Risktrainer” warm aan. 
Optimaliseren van alle aspecten van ons 
beroep is en blijft voor ieder van ons een 
belangrijke opdracht.

Meer info bij 
Besko vzw, 
Belpairestraat 6, 2600 Berchem, 
info@besko.be
Tel. 03 280 80 70

RISKTR
AINER
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e SCHO
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GRATIS VOOR 
 SCHOLEN EN LEDEN
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Je hebt er zeer waarschijnlijk al van gehoord of over gele-
zen, GDPR of AVG. "GDPR" is de afkorting van "General 
Data Protection Regulation". De officiële benaming ervan in 
België is "Algemene Verordening Gegevensbescherming", 
afgekort tot AVG. 

GDPR Wat is het? 

Wanneer je in de pers of in de literatuur de term "AVG" 
tegenkomt, dan weet je dat daarmee "GDPR" wordt bedoelt. 
De GDPR is een dwingende verordening van de Europese 
Unie m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Ze is 
op 24 mei 2016 in werking getreden, maar er werd een 
overgangsperiode van 2 jaar voorzien.

In België is de toezichthoudende autoriteit de Privacycom-
missie. De datum tegen wanneer je in orde moest zijn met 
de GDPR was in principe 25 mei 2018, maar het soort en 
de hoeveelheid persoonsgegevens die jouw zaak verwerkt, 
hebben mogelijk invloed op de tijd die je nodig hebt om 
alles reglementair te maken. M.a.w.: de overheid begrijpt 
dat je eventueel wat langer tijd nodig hebt. Boetes worden 
pas over twee jaar voorzien. 

Wat is de bedoeling? 

Europa wil met de GDPR natuurlijke personen beschermen 
tegen ongeoorloofd gebruik van hun persoonsgegevens. Dit 
is een belangrijk element in de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, wat een grondrecht is.

Daarvoor worden beperkingen opgelegd aan organisaties 
die eindeloos gegevens verzamelen. 

Deze wet zal in de hele EU gelden, dus ook voor interna-
tionale organisaties die met Europese persoonsgegevens 
werken. Eigenlijk worden er pas binnen twee jaar boetes 
opgelegd. Je beroepsvereniging is je graag van dienst om 
je in orde te stellen in de toekomst.

Wat vraagt de wetgeving? 

1. Als je gegevens over iemand wil bewaren, dan moet je 
daar toestemming voor hebben. 

 Deze toestemming moet je vragen in een eenvoudige en 
begrijpelijke taal. 

2. Je moet aangeven welke persoonsgegevens je wil bewa-
ren, wat je er mee doet en waarom. 

 Hiervoor moet je een register bijhouden. Je mag niet 
meer gegevens bijhouden dan nodig.

3. Je laat ook weten aan welke andere organisaties je deze 
gegevens doorgeeft. (indien je dat zou doen b.v. bij een 
online klantenbeheersysteem)

4. Je beschermt persoonsgegevens tegen misbruik (lekken).

5. Je blijft verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die 
je doorgegeven hebt: je bent dus verantwoordelijk voor 
wat de organisaties aan wie je de gegevens hebt door-
gegeven ermee doen! Hiervoor heb je dus zorgvuldig 
opgestelde overeenkomsten nodig. Controleren dus!

6. De personen van wie je gegevens bewaart hebben inza-
gerecht. Je moet organiseren dat dit makkelijk kan.

7. Personen hebben het recht om door jou vergeten te wor-
den. Je moet dit organiseren.

8. Elke gegevenslek moet je aangeven, en ook hoe je daar 
mee omgaat. Je moet dit organiseren.

Wat moet jij doen om in regel te zijn? 

1. Je moet de personen van wie je gegevens bewaart en 
verwerkt prompt goed informeren in een duidelijke en 
eenvoudige taal. 

2. Je moet in een register duidelijke en volledige documen-
tatie bijhouden over de persoonsgegevens die je verza-
melt en verwerkt. 

3. Je moet kunnen aantonen dat je de organisatorische en 
technische maatregelen treft voor gegevensbeveiliging, 
zodat de risico's op misbruik minimaal zijn. Dat gebeurt 
in de bedrijfsvoering in de processen en in de systemen.

4. Je moet ook kunnen aantonen dat je toelating krijgt en 
behoudt vanwege de betrokken personen.

Wat biedt jouw beroepsvereniging? 

Bij elk van deze stappen zal je beroepsvereniging je bege-
leiden (als lid instituut). 

1. We bieden een brief waarnaar je best verwijst op je web-
site. In deze brief informeer je je klanten over de priva-
cygevoelige items waar je mee werkt en hoe je daarmee 
omgaat. Ook over hun mogelijkheid om deze gegevens in 
te zien en eventueel aan te passen. 

2. We bieden een sjabloon aan dat je kan invullen, waarna 
het register compleet is.

3. We bieden een aanstiplijst met mogelijkheden van 
maatregelen die je zelf neemt zodat het aantonen van 
die organisatorische en technische maatregelen gereali-
seerd is. 

4. Een standaardformulier dat ter ondertekening aan je 
klanten kan voorgelegd worden (eventueel met kleine 
wijzigingen)

In het najaar bieden we per provincie een info-avond aan 
waarin de hele problematiek wordt verduidelijkt en waarop 
vragen worden beantwoord waar jij als instituut mee zit. We 
zouden ten stelligste afraden om in te aan op dure aanbie-
dingen van al dan niet vermeende experts op dit gebied. 

Rechten
en 
plichtenPLICHTEN

RECHTEN
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INFO PROVINCIES

De meeste cursussen zijn erkend en 
geven recht op een vormingsvergoeding 
voor werknemers in het PC 314. 

ANTWERPEN
Dhr. J. Boeckx
Flor Alpaertstraat 4, bus 001
2600 Berchem
 Tel.: 03-280 80 70 - Fax: 03-281 33 96 
E-mail: voorzitter@besko.be

Na enkele geslaagde activiteiten kenden we wat tegen-
slag, om verschillende redenen, buiten onze wil, konden 
twee activiteiten niet doorgaan. Geen nood Besko 
 Antwerpen is volop bezig met het voorbereiden van 
nieuwe studie en oefenavonden. We trachten ook de 
aangekondigde en zeker interessante lezing over ver-
zorging voor transgenders opnieuw op het programma 
te brengen, een veel bezochte verwen avond voor 
schoonheidsspecialisten zal ook niet ontbreken.
Na de beurs, waarop we u graag te woord staan, starten 
we met ons nieuw programma.
Geniet van uw vakantie!!

BRABANT
Mevr. G. Van Noten
Lennikseweg 31
1700 Dilbeek
 Tel.: 02-569 43 14 
E-mail: norina.joossen@telenet.be

LIMBURG
Mevr. K. Niedziela
Begoniastraat 4
3600 Genk
 Tel.: 089-38 60 53 
E-mail: karin.niedziela@skynet.be

OOST-VLAANDEREN
Mevr. S. Burms
Kruisstraat 77
9090 Melle
 Tel.: 0479-69 52 22 
E-mail: info@besko-oostvlaanderen.be

WEST-VLAANDEREN
Mevr. Dewulf-Benoot
Patersstraat 32
8900 Ieper
 Tel. + fax: 057-20 29 28 
E-mail: dewulfbertrand@gmail.com

Voor de meest recente info: 
www.besko.be

Opleidingsvergoeding
voor werknemers
Par. Com. 314
Vanaf 1 juli 2010, zijn we in de sector van start gegaan met een ver-
nieuwd systeem rond accreditatie: de kwalificatiepremie wordt vervan-
gen door een opleidingsvergoeding. Het basisprincipe blijft hetzelfde: 
als werknemer uit de sector (PC 314) wordt je financieel beloond wan-
neer je naschoolse, erkende  cursussen volgt. Het volledige systeem 
wordt een pak eenvoudiger en gebruiksvriendelijker, deze website is er 
getuige van.

OPLEIDINGSVERGOEDING IN PLAATS VAN CREDITS 
OF PUNTEN 

In het oude systeem werd aan elke erkende cursus een aantal credits of 
punten toegekend. Voortaan worden de cursussen gekoppeld aan een 
effectieve geldsom – de opleidingsvergoeding. Voor je de cursus volgt, 
weet je dus hoe groot de opleidingsvergoeding is die je ervoor ont-
vangt!

DIRECTE UITBETALING

Voorheen werd de kwalificatiepremie max. anderhalf jaar later samen 
met de eindejaarspremie uitbetaald. Met het nieuwe systeem zal dit 
allemaal veel  sneller en vaker gebeuren. Ten laatste 6 weken na het vol-
gen van de opleiding, ontvang je de opleidingsvergoeding op je bankre-
kening! Het maximale bedrag aan opleidingsvergoedingen dat de werk-
nemer per kalenderjaar kan ontvangen, bedraagt 750,00 euro. Bruto.
Bijvoorbeeld: je volgt een erkende cursus op 5 oktober 2010. Ten laat-
ste in de tweede helft van november zal je een opleidingsvergoeding 
ontvangen. Deze wordt rechtstreeks gestort op het bankrekeningnum-
mer dat je tijdens de cursus hebt opgegeven!

CURSUSSEN VINDEN! 

Via de website heb je een handige zoekmachine waardoor je heel snel 
cursussen kan vinden die aansluiten bij jouw interesses en behoeften.
Je vindt er bovendien alle nodige informatie voor inschrijven, hoeveel 
de  opleidingsvergoeding bedraagt, waar de cursus doorgaat, …

REGISTRATIE TIJDENS DE CURSUS

Wanneer je een cursus volgt, wordt jouw aanwezigheid op 2 manieren 
geregistreerd: op papier en online. Wanneer je een cursus volgt, vul je 
alle nodige gegevens in op de aanwezigheidslijst. Al de rest gebeurt 
automatisch! Geen probleem meer met het vergeten of verliezen van 
uw kwalificatiekaart.

AANMELDEN OP DE WEBSITE

Werknemers kunnen op deze website gratis een login aanvragen om zo 
hun  historiek van gevolgde vormingen en uitbetalingen te raadplegen. 
Geen verplichting, maar wel een handige tool.
Voor meer inlichtingen, ga naar de web-site www.fbz-pc314.be

1414
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Alleen voor leden BESKO

Wat betekent 
GDPR voor u en 
uw instituut?
Welke maat
regelen moet u 
nemen om in orde 
te blijven met de 
nieuwe Europese 
Wetgeving?

Om de leden te ondersteunen heeft Besko 
een traject uitgetekend waarbij zij geïnfor-
meerd worden over en voorzien worden van de 
nodige documenten om zich in orde te stellen 
met de nieuwe reglementering aangaande 
de Europese en Belgische wetgeving inzake 
privacy. (General Data Protection Regulation 
of in het Nederlands Algemene Verordening 
Gegevensbescherming)

Er wordt per provincie een infoavond voorzien 
waarop de leden-instituten uitleg krijgen over 
verschillende bestanden die ze meekrijgen. 
Een Excel bestand om het register te maken 
en verschillende sjablonen voor brieven die op 
maat van schoonheidssalons zijn gemaakt en 
die ze kunnen voorleggen aan klanten, leveran-
ciers, personeel, vrijwilligers, … teneinde hun 
goedkeuring te krijgen voor het beheer en de 
verwerking van hun gegevens. 
Tenslotte ook een voorbeeldtekst om op hun 
website te plaatsen. 

De juiste data en plaatsen zijn nog niet 
gekend, maar u krijgt hiervoor in augustus 
schriftelijk en per e-mail een uitnodiging. 
Zodra de data gekend zijn komen ze ook op 
onze website www.besko.be

Deze avond is gratis en uitsluitend voor leden 
op vertoon van hun lidkaart. 

REDACTIONEEL
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Eten dat rimpels veroorzaakt…

Op een dag kijk je in de spiegel en zie je een lijntje dat 
je voordien niet had gezien. Yep, een rimpel wordt gebo-
ren. Aanvankelijk hebben ze de neiging op te duiken rond 
de ogen, op het voorhoofd en rond de mond, gewoon 
omdat normale gezichtsuitdrukkingen de aandrang heb-
ben de huid te verzwakken. Ook blootstelling aan de 
zon heeft een negatief effect op de huid, en laat de 
rimpels sneller verschijnen. Vooraleer de spuit met Botox 
te bestellen, misschien eens je oor te luisteren leggen 
bij een diëtiste. Zij kan je zeker een dieet aanbevelen 
waarbij het ontstaan en verdiepen van rimpels vertraagd 
wordt. Maar als er eetwaren zijn die het proces vertra-
gen, zijn er dan ook voedingsstoffen die het proces ver-
snellen? Spijtig genoeg wel. Het zijn producten die AGE’s 
produceren, Advanced Glycation End products. Deze 
moleculen zijn afvalstoffen die gevormd worden bij het 
natuurlijke proces van suikervertering. Na een tijdje heb-
ben AGE’s de neiging zich te hechten aan het collageen 
en het elastine in de huid, hun structuur te beschadigen 
en zo te leiden tot een gerimpelde en slappe huid. We 
gaan dus eens na welke voedingsmiddelen leiden naar 
AGE’s en wat je dus best vermijdt om een gave huid te 
behouden. 

1. Suiker

Suiker verhoogt de vorming van AGE’s. Collageenvezels 
moeten gekoppeld blijven om de huidstructuur te behou-
den. Suiker schaadt deze koppeling wat vervolgens nog 
verergerd wordt door blootstelling aan het UV-licht van 
de zon. Hoe meer collageen er beschadigd geraakt, 
hoe meer rimpels er zullen komen. Het beperken van 
de inname van suiker is een preventie op het vlak van 
rimpels. Voedingsstoffen met veel suiker zoals cake, 
snoepgoed, ijsjes kunnen best slechts af en toe gecon-
sumeerd worden. Ook suikerrijke dranken worden om die 
reden best vermeden. Check ook de etiketten van andere 

producten zoals yoghurt, ketchup of tomatensaus. Het 
zijn dikwijls verborgen bronnen van suikers. U kan beter 
uw dieet baseren op voedsel dat geen extra suikers 
bevat: groenten, magere eiwitten, volle granen, fruit en 
gezonde vetten. 

2. Koolhydraten

Na vertering worden koolhydraten omgezet in zuivere 
suiker, suiker dat AGE’s veroorzaakt (zie hoger). Maar 
niet alle koolhydraten zijn gelijkwaardig. Fruit en groen-
ten zijn ook koolhydraten en vele hebben naast een 
grote voedingswaarde ook de mogelijkheid rimpels te 
voorkomen. Een volledige stopzetting van de inname van 
koolhydraten is dan ook niet aangewezen. 
Probeer daarom koolhydraten te vermijden die verwerkt 
werden in etenswaren. Zij bieden weinig voordeel qua 
voedingswaarde. Bagels, muffins, ontbijtgranen, wit 
brood, koekjes, cakes zijn de grote boosdoeners, want 
bevatten veel koolhydraten die schadelijk zijn. Baseer 
je dieet op volle granen, fruit en groenten, ook allemaal 
koolhydraten, maar ook dragers van antioxidanten en 
vitaminen die rimpelvorming tegen gaan. 

3. Margarine

Lange tijd werd margarine beschouwd als een beter 
alternatief voor boter omwille van minder verzadigde vet-
zuren. Nu weten we echter dat er heel wat meervoudig 
onverzadigde vetten zitten in margarine. Een studie in 
de Journal of The American College for Nutrition beschreef 
in 2001 al dat mensen die regelmatig margarine consu-
meerden, meer rimpels hadden dan zij die er minder van 
gebruikten. 
Dit kan worden gerelateerd aan een soort vet in de 
margarine dat de neiging heeft tot een verhoging van 
gevoeligheid voor ontstekingen te leiden wat dan op 
zijn beurt weer de oorzaak was van een verhoging van de 

16 REDACTIONEEL

Een rimpeltje meer of minder. Uw voeding kan helpen
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oxidatieve stress. Ongecontroleerde oxidatieve stress 
beschadigt alle organen, dus ook de huid. Ontsteking 
verhoogt dus niet alleen je kans op een ziekte, maar 
beschadigt eveneens de huid wat kan leiden tot een 
droge huid met als gevolg: rimpels. 

4. Melkproducten

Hoewel melkproducten ons voorzien van het levensnood-
zakelijke calcium (nodig voor beenderen en spieren) 
hebben zij ook de neiging (zoals margarine) om de 
ontstekingsgevoeligheid te verhogen en zo een verho-
ging van de oxidatieve stress. Daarenboven zitten in de 
producten een grote hoeveelheid melksuiker of lactose 
die dan weer de AGE’s verhogen. 
Probeer je calcium daarom van andere producten te betrek-
ken. Groenbladerige groentes en melkalternatieven. 

5. Rood vlees

Geen problemen met rood vlees, bron van proteïnen en 
hoge voedingswaarde. Let echter wel op voor bereid 
vlees, genre ham, charcuterie, … maar ook vlees dat op 
de barbecue gelegen heeft en verbrand is. Dan bevat het 
inflammatoire hydrocarbons en zo komen we weer bij de 
oxidatieve stress. 

6. Alcohol

Het is geen geheim dat niemand er op zijn best uitziet 
na een nacht van drinken. Maar regelmatige inname 
van alcohol kan een langetermijneffect hebben op uw 
verschijning ook. Alcohol is giftig en uitdrogend. Het 
verhoogt bovendien de uitdroging zodat de huid dof en 
droog lijkt. Alcohol ontneemt ook uw lichaam de kritische 
voedingsstoffen die het nodig heeft om huid, haar en 
nagels gezond te houden. De dagelijks aanbevolen hoe-
veelheid is niet meer dan één drankje voor vrouwen, en 
twee voor mannen. Maar dit betekent niet dat u al uw 
dranken moet sparen voor het weekend alleen. Het is 
het beste verschillende malen een beetje te drinken dan 
alles in één sessie.

Wat dan wel? 

Het is niet voldoende de hierboven genoemde voedings-
middelen te beperken of te vermijden voor een soepele, 
jeugdige huid. U kan ook kiezen voedingsmiddelen te 
eten die een ondersteuning bieden voor een gezonde 
huid. De beste manier om dit te doen is uw groente- en 
fruitinname te verhogen. 
Kies fruit en groenten die vitamine C (aardbeien, citrus, 
paprika) en vitamine A (wortelen, zoete aardappelen) 
bevatten. Deze antioxidanten helpen uw huid gezond 
te houden en geven het collageen en de elastine de 
voedingsstoffen die ze nodig hebben om rimpels te 
voorkomen. 
En… voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Zorg 
voor een goede bescherming van de huid. 

Lekker, maar…

Lekker én gezond én goed tegen rimpels
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Opleidingen & Evenementen 

Campus Coach 

Verhuur les- & vergaderlokalen 

 

Onze vormingscentra bieden u alles wat u nodig 
hebt voor een geslaagde opleiding  of een           

evenement! 

Contacteer ons en ontdek de supervoordelige   
huurvoorwaarden voor bedrijven uit de   

HAIRSTYLE—BEAUTY—FITNESS sector! 

  02/3448807       
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  www.coachbelgium.be 
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Voor u gelezen in de pers…

De nieuwe kleur

Heb je nog een paarse outfit hangen in de kast? Haal 
die maar snel boven, want Pantone heeft als kleur van 
het jaar 2018 Ultra Violet 18-3838 gekozen en deze 
kleur zal de rest van het jaar zeer zichtbaar worden in 
het dagelijkse leven. 
Vice president van Pantone Laurie Pressman verant-
woordde de keuze van deze kleur als volgt: ‘to evoke 
a counterculture flair, a grab for originality, ingenuity 
and visionary thinking’. (om een flair op te roepen die 
tegen de cultuur ingaat, een greep naar originaliteit, 
vindingrijkheid en visionair denken) maar vooral goed 
vond ik de verantwoording: ‘reflects the idea of living 
not inside the box or outside the box, but with no box 
at all. (toont het idee van niet in een doos te leven, 
ook niet buiten de doos, maar zonder doos). Ik geef 
toe, in het Engels klinkt het leuker. 

De nieuwe trend

Voorjaar 2018. Niet direct nodig om een nieuw 
epileerpincet aan te kopen. Volle wenkbrauwen wor-
den immers hot tijdens deze zomer en najaar. Het 
Nieuwsblad pakte uit met dit nieuws na de warme 
dagen van april. Waarschijnlijk zijn volle borstels 
boven uw ogen ook uitermate geschikt om het zweet 
van de warme dagen op te vangen. Verschillende 
warmterecords werden verbroken, dus ze hebben 
allicht hun werk verricht, de gelaatsbeharingen. En het 
kan altijd nog gekker, natuurlijk. 

De nieuwe voedingshype

Het moet van Amerika komen, anders is het waar-
schijnlijk niet ok. De hype over de plas is ‘rauw water’ 
drinken, met andere woorden, water dat ongefilterd 
rechtstreeks uit de grond komt. Het Laatste Nieuws 
bracht ons van deze trend op de hoogte. Zoals 
steeds zijn er believers die ervan uitgaan dat bij het 
zuiveren van bronwater gezonde bacteriën verloren 
gaan evenals mineralen. De non-believers halen dan 
weer aan dat de verloren mineralen ook uit andere 
voedingsstoffen kunnen betrokken worden én dat het 
zogenaamde ‘zuiver water’ ook wel slechte bacteriën, 
virussen en parasieten kunnen bevatten, waar je dan 
weer flink ziek van kan worden. Het Amerikaanse 
Center for Disease Control and Prevention, verwoordt 
het vrij plastisch: “Water dat rechtstreeks gebot-
teld wordt uit de wilde natuur mag dan wel puur 
en gezond lijken, het kan even goed uitwerpselen 
van dieren bevatten. Doe mij maar een gezuiverd 
watertje, of biertje, hier is het water tenminste nog 
verwarmd geweest”. 

 
De nieuwe manicure

Niet gelezen in de pers, maar als goede reporter 
aan onderzoeksjournalistiek gedaan. In Lomé, Togo 
een schoonheidssalon (huisje waarvan de deur open 
stond en buiten een bordje had met ‘beauty salon, 
salon de beauté’) binnen gestapt en een mani-
cure laten doen. Werkpost bestond uit een plastieken 
badje, een potje met een onbestemde vloeistof, een 
opvouwbaar schaartje (er werd speciaal een nieuw 
uit de verpakking genomen) en een achteruitduwer 
die zo uit een Barbiesetje zou kunnen komen (roze 
plastiek handvatje). De werkijver maakte echter veel 
goed. Met veel enthousiasme en voor anderhalve 
euro de nageltjes feilloos geknipt, velletjes incluis. 
De kindjes van de schoonheidsspecialiste mochten al 
jong kijken om het beroep te leren, maar waren toch 
meer geïnteresseerd in mijn ballonnetjes. 

REDACTIONEEL
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Hoogdag in mei voor de school “Denise Grésiac”

Er waren heel wat kerkelijke feestdagen (en dus ook 
wel wat vakantiedagen) in de maand mei, maar vrij-
dag 25 mei stond alleen voor de school voor schoon-
heidszorgen “Denise Grésiac” uit Berchem aangeduid 
als ‘hoogdag’ in hun kalender. Voor de 38ste maal 
organiseerde de school de jaarlijkse maquillage- en 
grimeshow waarop de leerlingen van het 6de jaar 
schoonheidsverzorging en het Se-n-Se jaar grime (7de 
jaar) hun kunnen bewezen voor het talrijk opgekomen 
publiek. Het thema van dit jaar was “Fantasy comes 
alive” en er werd inderdaad heel wat fantasy geper-
sonaliseerd. Liefst 47 modellen die gecreëerd werden 
door de leerlingen van het 6de jaar passeerden voor 
de jury die bestond uit directie, TAC, TA en leerkrach-
ten van de school, maar ook uit oud-leerlingen die 
een prominente plaats hebben verworven in hun vak-
gebied. De werken varieerden enorm in concept. Van 
eenvoudige, doch minuscuul afgewerkte avondmaquil-
lages, tot state of the art bodypaintings die dan soms 

nog geaccentueerd werden door magistrale attribu-
ten. Wie er niet bij was kan zich moeilijk voorstellen 
hoe het geweest is. De live videocaptatie met projec-
tie op groot scherm maakte dat iedereen in de grote 
zaal ook de details kon bewonderen. Het geheel werd 
professioneel aan elkaar gepraat door twee missen 
België, waarvan één oud leerlinge: Ellen Petri. Zij 
had haar collega van 2016 meegebracht: Lenty Frans. 
Aangezien de leerlingen van het Se-n-Se jaar grime 
het thema ‘circus’ hadden gekozen voor hun film en 
bodypaintings, bracht clown-acrobaat Jan een paar 
intermezzo’s met zijn kunsten. Dit specialisatiejaar 
werd ook uitgebreid belicht in een tweede film die 
werd gerealiseerd tijdens een tweedaagse in de pro-
fessionele videostudio van het Vormingscentrum van 
Malle waar Wouter en Sally Van Hecke van ID Award 
het beste uit al de leerlingen naar boven gehaald 
hebben. Beide films zijn te bekijken op de website 
van de school. Ook de foto’s van alle werken van het 
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Hoogdag in mei voor de school “Denise Grésiac”

6de en 7de jaar zijn daar te bewonderen. (www.deni-
segresiac.be). Zoals ieder jaar was het geen sinecure 
voor de jury om de plaatsen aan te duiden, maar 
het leek me dat er toch vrij snel een consensus werd 
gevonden om de prijzen te verdelen. (consensus die, 
volgens eigen onderzoek, ook wel door de zaal werd 
gedragen). Niet dat alleen de winnaar met een prijs 
naar huis ging. Dank zij de vele sponsors en de royale 
inbreng van de school, werd elke deelnemer met een 
prijs bedacht. De winnaar van de avond ging uiteraard 
naar huis met het prestigieuze beeldje van de school, 
bloemen van de jury en een uitgebreid prijzenpakket. 
Ook de andere deelnemers leken me wel tevreden 
met hun ‘goodybag’ met prijzen en de vele speciale 
prijzen, ook van Besko Oost-Vlaanderen, Antwerpen 
en nationaal. Zelfs een aanwezige werd verrast met 
een prijs: wellnessdag met lunch omdat ze uitgeloot 
werd uit de stemformulieren die de publieksprijs 
moest aanduiden. 

De primus inter pares die met het prestigieuze logo-
beeldje naar huis mocht was Yutan Verbelen die met 
het werk “the black Swan” de hoogste score behaal-
de. Het zilver was voor Zohra Vanden Noortgaete met 
het werk “Butterfly Treasure” (eveneens de publieks-
prijs en de prijs van ere-directeur John Boeckx) terwijl 
het brons werd opgehaald door Maïthé De Laet die 
de “Human Dragon” creëerde.

Er heerste een uitgelaten en grandioze sfeer toen alle 
deelnemers het podium onder luid applaus verlieten. 
Volgend jaar staan de leerlingen van het huidige 5de 
jaar in de spotlights, maar zullen er zeker ook terug 
leerlingen van het 6de jaar op de catwalk verschijnen 
omdat ze het Se-n-Se grime gaan volgen en zichzelf 
zullen moeten overtreffen. We kijken er nu al naar uit. 
17 mei 2019. 
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Nieuws voor het onderwijs
Masterclass “ondernemerschap en ondernemerszin”
De leerlingen uit de opleiding schoonheidszorgen zijn 
vaak de ondernemers van morgen. Hoe begeleiden 
wij als leerkracht hen hierin. Door de afschaffing van 
het attest van bedrijfsbeheer moeten we ons hierop 
voorbereiden. In samenwerking met Unizo voorzien we 
een tweedaagse opleiding om met ondernemerschap 
en ondernemerszin aan de slag te gaan. Doel is ook 
om ervaring uit te wisselen. Deze tweedaagse is voor 
leerkrachten schoonheidszorgen en bedrijfsbeheer/onder-
nemerstraject, maar ook de collega’s van haarzorg zijn 
welkom.

Datum: 28 en 29 maart 2019 in de Update Academy – 
Heusden-Zolder

Opleiding Risktrainer voor leerkrachten
De Risktrainer voor de schoonheidsspecialisten is 
beschikbaar zowel in boekvorm als digitaal. Hoe ga je 
met dit document aan de slag in de klas? Tijdens deze 
dagopleiding krijg je tips & tricks en ondersteunend 
materiaal dat je in de klas kan gebruiken.

Data: 25 oktober in Coach – Antwerpen en 15 novem-
ber in Coach - Roeselare

Bedrijfsbezoek
Graag plannen we een bedrijfsbezoek voor de leerkrachten 
schoonheidszorgen bij Body & Bess te Lokeren. We bezoe-
ken het Belgische bedrijf en daaraan gekoppeld wordt er 
een praktijkopleiding gelaatsverzorging gegeven.

Datum: woensdag 20 februari 2019

Estetika maquillagewedstrijd zaterdag 23 maart 
2019
Nieuw dit schooljaar is enkel een maquillagewedstrijd tij-
dens de Estetika Lente editie. Dit geeft je als leerkracht 

voldoende voorbereidingstijd om je leerlingen hierin te 
ondersteunen. Ook de nagelwedstrijden verschuiven 
naar de lente beurs.

Startersdagen 2019 op maandag 6 mei in Roeselare 
en woensdag 8 mei in Antwerpen 
Zoals elk jaar organiseren we de startersdagen voor de 
leerlingen van het laatste jaar van alle Vlaamse scholen 
schoonheidszorgen. Noteer de data alvast in je agenda 
en verdere info volgt in de loop van het schooljaar.

Work it out opleidingen
Schoonheidsspecialisten hebben vaak last van nek- en 
rugklachten. Er werden een reeks van fitness oefeningen 
uitgewerkt op maat van hen. Deze oefeningen worden 
ondersteund door een poster met de uitgebeelde oefe-
ningen en bijhorende video’s. Tijdens deze halve dag-
opleiding willen we de praktijkleerkrachten samen met 
de leerkracht LO de nodige informatie bezorgen en met 
hen aan de slag gaan om de oefeningen ook echt uit te 
voeren. Dit alles onder leiding van een personal coach 
zodat ze in de mogelijkheid zijn dit aan hun leerlingen 
door te geven.

Datum: vrijdag 24 augustus in Coach - Antwerpen

Maquillagewedstrijd voor scholen georganiseerd 
door “Atheneum Lier campus Louis Zimmer”
Op maandag 18/03/2019 organiseren ze de jaarlijkse 
make-up wedstrijd voor scholen (3de graad) met volgende 
categorieën: avond make-up, facepainting en bodypain-
ting. Noteer alvast deze datum in jullie agenda en meer 
info volgt nog. 

Voor alle informatie en inschrijvingen kan je terecht 
op info@ besko.be.

REDACTIONEEL

Noteer zaterdag 17 november voor het 
Feest van de Schoonheidsverzorging!
www.schoonheidsspecialiste-van-het-jaar.be
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DIGITALE NIEUWSBRIEF
Vanaf volgend schooljaar starten we met een digitale nieuwsbrief voor leerkrachten en scholen. Wil graag deze 
nieuwsbrief ontvangen geef je e-mailadres dan door op info@besko.be. We nemen je gegevens op in onze data-
base en vanaf september mag je een eerste editie ontvangen.
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Lente in het land?
Voor jou niet echt als je, als schoonheidsspecialist(e), 
niet gepasseerd bent op de Estetika-editie die jaarlijks 
naar dit aangename seizoen vernoemd wordt. Hoe Ifas 
en Besko het elk jaar klaar krijgen, blijft een raadsel 
maar Estetika is een echte luxe-beurs. Niet qua prijs-
zetting voor het publiek, maar wel qua inkleding en 
verwennerij van zowel standhouders als bezoekers. Er 
zijn weinig beurzen die met een shuttle-dienst werken 
naar de parking, die zorgen voor gratis kinderopvang, 
die de standhouders op zondag verwennen met een zeer 
verzorgde receptie, die aankleding voorzien, aangepast 
aan het seizoen. In casu vele gele bloemen en groen en 
beige tapijten in de gang.  Die daarenboven ook nog 
een gesmaakte maquillage- en grimewedstrijd voorzien 
op zaterdag en op zondag, in samenwerking met Nail 
Design en Beauty Wellness magazine het Belgisch kam-
pioenschap Nail Art organiseren. Over deze laatste wed-
strijd vind je elders in je vakblad een verslag. De uitslag 
van de maquillagewedstrijd vind je hier. Met bijna 60 
deelnemers in 3 categorieën, had de jury het niet mak-
kelijk om de winnaars te definiëren. Professioneel als zij 
zijn kwamen ze voor de deadline toch met een rangschik-
king (zie blz. 26). 

We konden met eigen ogen aanschouwen dat het niveau 
weer hoog lag, dat blijkt ook uit de foto’s bij dit artikel 
en op de site www.besko.be. 

Zoals elk jaar besteedt de redactie wat extra aandacht 
aan nieuwkomers op de beurs. Niet dat de gevestigde 
waarden geen nieuwe producten te tonen hadden, maar 
je moet ergens een keuze maken. Alle nieuwigheden hier 
belichten zou ons te ver leiden, maar op de site estetika.
be/exposanten vind je alle standhouders terug en zeer 
dikwijls belichten zij daarin hun nieuwe producten. Dat 
het belang van de wenkbrauwen in de verzorging van het 
gelaat in de lift zit, hebben we al meermaals beweerd. 
Nu komt er vanuit Nederland een heuse ‘fabriek’ overge-
waaid met ‘The Browfactory’. Uiteraard produceert men 
er geen wenkbrauwen, maar men ‘maakt’ de jouwe wel 
perfect. 
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Dat de digitale wereld op gelijke hoogte komt met de 
‘normale wereld’ bewijst Beauté Directe. Zowel op de 
beurs als op het net kunnen schoonheidsspecialisten 
en uitbaters van SPA’s hun bestellingen plaatsen. Ook 
Skinnylove heeft een nauwe band met de nieuwe media 
en maakt optimaal gebruik van de social media, ener-
zijds om hun producten kenbaar te maken, maar even-
eens om de klanten op te volgen en op hun vragen te 
antwoorden in real time. 

My4life brengt ook de toekomst in het instituut met de 
U-box, een liftingapparaat op basis van energie impul-
sen maar door een speciaal procedé is het gevaar op 
brandwonden enorm gedaald. Het toestel is bovendien 
gekoppeld met het internet voor onderhoud, vragen, 
antwoorden op afstand. 

Distri-K vond ik op het net terug als groothandel in suiker, 
chocolade en suikerwerk maar op de beurs presenteer-
den zij de premium  arganolie, 100% BIO Arganique 
arganolie aan zeer hoge kwaliteit in verschillende vari-
anten. Arganolie puur, argan-eucalyptus, argan-jojoba, 
argan-cactusvijgolie, argan-cocosolie, argan-jasmijn, 
argan-lavendel. Een heleboel varianten met echtheids-
garantie. Goed voor haar, tegen eczeem, brandwonden, 
droge huid…Klaarblijkelijk zijn er nogal wat aangeleng-
de versies op de markt, niet te verwonderen omdat er 
blijkbaar 240 kilo noten nodig zijn voor 1l olie. 

Ergo SP heeft voor elke situatie een ergonomische oplos-
sing en komt zelfs een proefinstallatie plaatsen om de 
voordelen van ergonomisch materiaal te bespreken. 

Roblo Services brengen de nieuwe generatie fitnesstoe-
stellen die meer en meer ook hun ingang vinden in de 
schoonheidssalons.  

Zoals gezegd: heel wat nieuwigheden. We kijken al uit 
naar de volgende herfsteditie. U ook veronderstel ik. 

REDACTIONEEL
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Charlotte 
Goossens

Tsalina 
Van Hove

Nathalie 
Dumont

Sabine 
Vogel

Winnaars maquillagewedstrijd 
Estetika Lente 2018
Avond- en fantasiemaquillage

Facepainting

Bodypainting en grime

3 1ste prijs

3 1ste prijs

3 1ste prijs

3 2de prijs

3 2de prijs

3 2de prijs 3 3de prijs

3 3de prijs

3 3de prijs

Hanneke 
Vanderhaegen

Thatiana 
De Bie

Lorena De 
Clopper

Jolien 
Heremans

Ella 
Vanderhulst

26 Foto's: Bart Vercammen
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Fruitzuur peelings en chemische peelings
Bij de schoonheidsspecialiste
Fruitzuur- en chemische peelings zijn al enige tijd ingeburgerd 
in de schoonheidswereld en toch wordt er soms nog getwij-
feld over het gebruik ervan. Enig onderzoek heeft geleid tot 
onderstaand artikel over het wel en wee van deze peelings 
in het schoonheidsinstituut. Fruitzuur- en chemische peelings 
zijn echter niet zonder gevaar en mogen in mijn ogen enkel 
gebruikt worden door gediplomeerde schoonheidsspecia-
listen die voldoende ervaring en kennis hebben opgedaan 
over de huid en reacties van de huid, zodat men tijdig kan 
ingrijpen en de juiste adviezen kan verstrekken aan de klant. 
We zijn tenslotte bezig met het visitekaartje van de klant en 
willen geen onaangename verrassingen.

Fruitzuur peelings
De fruitzuur peelings die in het instituut gebruikt worden, heb-
ben meestal een concentratie gaande van 5% tot 20%. Veel 
schoonheidsspecialisten, bouwen de sterkte van de peeling 
keer na keer op, beginnende bij de laagste concentratie. De 
fruitzuur peeling kan gebruikt worden voor verschillende doel-
einden: acne, futloze huid, vermoeide huid, pigmentstoornis-
sen, oppervlakkige rimpelvorming, doffe huid, oppervlakkige 
littekens, couperose, rokershuid, verwijde poriën,…
Naar gelang de aandoening en de ernst ervan, heeft de klant 
één tot acht behandelingen nodig. Tussen elke behandeling 
moeten minimum twee tot vier weken verschil zitten.  Een 
opfrissing van de huid is reeds zichtbaar na één behandeling 
maar het vervagen van rimpels, acné behandeling, pigment 
verbleking…, hebben meerdere peelings nodig. De huid 
wordt eerst gereinigd, daarna wordt de peeling aange-
bracht. Deze blijft maximaal 1 minuut op de huid, het is zeer 
belangrijk dat hier goed gecommuniceerd wordt met de klant. 
Hij gaat de huid voelen prikken, indien dit gevoel te sterk 
wordt, moet de klant dit aangeven zodat de peeling geneu-
traliseerd kan worden. Er zijn verschillende soorten peelings: 
de salicylzuur peeling of de glycolzuur peeling zijn de meest 
gebruikte en meest wetenschappelijk onderbouwde peelings 
op dit ogenblik.
De salicylzuur (BHA) peeling wordt doorgaans het meest 
gebruikt op vette huiden, comedonen, grove poriën, ver-
stopte poriën, acnélittekens,… het zuur is van natuurlijke oor-
sprong en heeft een ontstekingsremmend effect. Salicylzuur 
kan zich gemakkelijk hechten aan talg, waardoor talgop-
hopingen loskomen en puistjes verdwijnen of acné geen 
opstoot meer maakt. Het product wordt geneutraliseerd met 

water, zolang de huid blijft prikken, is het zuur nog in werking 
en dient men te blijven spoelen. Salicylzuur wekt minder irri-
tatie op dan glycolzuur waardoor het ook geschikter is voor 
de gevoeligere huiden. Salicylzuur dringt iets dieper in de 
poriën, daar waar glycolzuur dieper in de huid dringt.
De glycolzuur (AHA) peeling is afkomstig uit suikerriet, zoals 
reeds gezegd, kan deze peeling dieper in de huid dringen. 
Hierdoor is hij geschikt voor het tegengaan van huidveroude-
ring, ouderdomsvlekken, fijne rimpels, pigmentvlekken, droge 
huid, rokershuid,… door de lage pH-waarde van het zuur, 
gaat de huid sneller schilferen en het verweekt de lijm tus-
sen de huidcellen, de samenwerking van deze twee effecten 
noemt men keratolyse, die de huid terug aan het werk zet.

Werking
De fruitzuur peelings gaan er dus eigenlijk voor zorgen dat 
de huid sneller gaat vernieuwen door zichtbare schilfering. 
Door deze versnelde celvernieuwing in de opperhuid, gaan 
de diepere huidlagen het signaal krijgen om meer collageen 
en elastine aan te maken, waardoor de huid er frisser, beter, 
jonger gaat uitzien. 

Opgepast
Uiteraard is het niet enkel rozengeur en maneschijn, na de 
behandeling met een fruitzuurpeeling is de huid gevoeliger 
aan invloeden van buitenaf, idealiter gebruik je de dag zelf 
geen make-up meer, als het echt niet anders kan dien je twee 
tot vier uur te wachten voor het aanbrengen van make-up. De 
huid kan er zeer rood en geïrriteerd uitzien, gedurende een 
paar uur tot een paar dagen. Ook een tijdelijke opstoot van 
acné behoort tot de mogelijkheden tijdens de behandeling, 
om daarna sterk af te nemen. De huid is op dit moment zeer 
gevoelig aan de zon, de peelings zijn dus ideaal in de winter 
en indien ze toch tijdens de zomermaanden toegepast wor-
den, is een zeer goede zonnebescherming van uiterst belang 
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want, vergeet niet, je huid ligt even bloot en overmatige, 
onbeschermde blootstelling aan de zon zou nieuwe proble-
men of ongewenste pigmentatie kunnen teweeg brengen. 
Ook sauna bezoeken en hete douches worden afgeraden.

Nabehandeling
Het gebruik van een Sun block en aangepaste (zonne)crèmes 
per huidtype voor hydratatie en voeding, zijn van groot belang.

Chemische peelings
TCA tot 20%: TCA-peelings zijn chemisch samengestelde 
peelings: het is een samenstelling van trichloorazijnzuur en 
chloor. Dit zuur dringt dieper in de huid en voorzichtigheid is 
hier geboden. Zodra de klant over prikkeling spreekt, begin 
je het zuur te neutraliseren met water, dit tot hij niets meer 
voelt. Wacht je te lang, bestaat er een reële kans op ver-
branding van de huid. Daar deze peeling dieper doordringt, 
is hij aangewezen bij huidveroudering, acné (droogt vrijwel 
meteen uit), acné littekens, hyperpigmentatie,…enz.

Werking
Nadat de huid werd gereinigd, wordt de peeling zeer kort 
aangebracht. Praten met de klant is van uiterst belang, voor-
kom dat je het product niet langer laat inwerken dan nodig, 
houd in je achterhoofd dat wij schoonheidsspecialisten niet 
dieper mogen werken dan de opperhuid tenzij onder het 
wakend oog van een arts. TCA is eigenlijk een gecontroleerde 
beschadiging van de huid waardoor de hoornlaag sterk gaat 
schilferen en de huid sneller vernieuwd wordt. Een gladder 
huidoppervlak is hiervan het resultaat. Onze bindweefselcel-
len krijgen het signaal om collageen, elastine en hyaluronzuur 
aan te maken waardoor de huid een beter uitzicht krijgt dan 
vooraf. Zij voelt gedurende een tweetal dagen zeer strak aan 
en zal dan beginnen schilferen. Tussen elke behandeling in 
moet men twee tot vier weken wachten.

Ook hier is het aangewezen om de behandeling zoveel 
mogelijk tijdens de herfst/winter uit te voeren aangezien de 
huid tijdelijk zeer fragiel kan zijn.

Nabehandeling
Na het toepassen van een TCA-peeling is het gebruik van een 
Sun block gedurende 4 weken van uiterst belang! Make-up 
best even vermijden en de huid voldoende verzorgen met 
aangepaste crèmes die er kalmerend op werken. 

Bij de dermatoloog of plastisch chirurg
Indien je merkt dat de klant niet voldoende reageert op de 
peelings die gebruikt worden in het instituut, kan je de klant 
doorsturen naar een dermatoloog of plastisch chirurg. Artsen 
mogen veel hogere concentraties fruitzuur- of chemische pee-
lings gebruiken dan schoonheidsspecialisten. De concentra-
ties die zij gebruiken (vanaf 30% is toepassing door een arts 
verplicht) kunnen doordringen tot de lederhuid wat een zeer 
intensieve huidverbetering kan teweegbrengen. Één ding is 
zeker, ga hier nooit zelf mee experimenteren en hou het veilig 
want het zou je wel eens zeer duur kunnen te staan komen.

Fruitzuur- en chemische peelings verdienen zeker een plaats 
in het instituut indien ze verantwoord gebruikt worden en 
absoluut niet dieper inwerken dan de opperhuid.
Zo komt nog maar eens het belang van een goede samen-
werking met een huidspecialist of plastisch chirurg in de buurt 
naar boven, we kunnen elkaar ondersteunen en wisselwer-
king van klanten hebben wat ons zowel als de artsen goed 
kan uitkomen en vooral de consument de door ons gegaran-
deerde veiligheid kan bezorgen.

“Uw schoonheid in veilige handen”. 

Bronnen: www.kliniekveldhoven.nl, www.lasarel.com,www.medicalartclinic.com
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Startersdagen voor de toekomstige 
schoonheidsspecialisten
Reeds voor de achtste maal organiseerde Besko de gratis 
startersdagen in Coach Antwerpen en Roeselare. Deze 
dagen staan in het teken van de overstap van onderwijs 
naar de arbeidsmarkt. Met een opkomst van meer dan 100 
leerlingen uit verschillende scholen op woensdag 25 april 
in Antwerpen was deze al geslaagd. Een tweede dag werd 
georganiseerd in Roeselare op vrijdag 27 april.

De voormiddag staat volledig in het teken van hun 
actieve beroepscarrière. Dhr. J. Boeckx, voorzitter van 
Besko, benadrukt nog eens de noodzaak van een goede 
beroepsvereniging en hoe ze de toekomstige en huidige 
schoonheidsspecialist(e) bijstaan. Daarnaast werd ook het 
verdedigen van de schoonheidsspecialisten in belangrijke 
overlegorganen zoals het Fonds voor bestaanszekerheid, 
de Hoge Raad voor Middenstand, de verschillende mini-
steries, … benadrukt. In het kader van levenslang leren 
werd het belang van de bijscholingen en studieavonden, 
georganiseerd door de verschillende provincies, toegelicht.

Daarnaast krijgen de leerlingen ook de nodige informatie 
over het werken als werknemer of als zelfstandige. Voor dit 
laatste doen we beroep op Unizo. Zij geven de leerlingen 
een uiteenzetting met praktische tips en de nadruk op een 
goede voorbereiding met een business- en marketingplan.

Voor “Gouden raad bij het starten van een zaak”, kwam 
Dhr. A. Zweers, secretaris en penningmeester van Besko, 
een toelichting geven. Met praktische berekeningen heeft 
hij aangetoond dat in onze dienstensector de duurtijd 
van de behandeling bepalend is voor de nettowinst van 
het instituut. Daarnaast zijn onze klanten vragende partij 
voor een goed advies, wat de verkoop van producten ten 
goede komt. Maar ook hier moeten we bewust mee bezig 
zijn, rekening houdend met de tijd die we nodig hebben 
om deze producten te verkopen, mogelijke promoties die 
we aangeboden krijgen, … . Ook hier werd nogmaals het 
ondernemerschap in onze sector benadrukt en het belang 
van een goede voorbereiding en boekhouding.
Met de startersdagen hebben wij weer heel wat toekom-
stige schoonheidsspecialisten voorbereid op de nabije 
toekomst in onze sector. Wij wensen hen veel succes met 
hun carrière.

Voor diegenen die er niet bij konden zijn geven we nog 
informatie en enkele tips mee:
• instituten, werknemers, scholen, leerkrachten en leerlin-

gen kunnen lid worden van Besko
• het nieuwe Besko label staat garant voor erkend gediplo-

meerde schoonheidsspecialisten, voetverzorgers, visagis-
ten en nagelstylisten

• alle leden en belangrijke actoren in de sector krijgen het 
gratis vakblad Hebe

• Besko is medeorganisator van de beurs Estetika
• per provincie organiseert Besko studieavonden en bij-

scholingen

als werknemer

• ga je na je schoolcarrière als werknemer aan de slag in de 
sector dan krijg je een premie eerste job van € 150 bruto

• als werknemer krijg je een opleidingsvergoeding wanneer 
je op cursus gaat of een beurs zoals Estetika bezoekt

• jaarlijks krijg je een tussenkomst, als werknemer, van € 20 
voor een bezoek aan de dermatoloog

• alle informatie voor werknemers vind je op www.fbz-pc314.
be

als zelfstandige

• enkele belangrijke ondernemerscompetenties zijn: door-
zettingsvermogen, zelfkennis, besluitvaardigheid, gericht-
heid op leren, besef van rendement, zicht op de markt, …

• als startende zelfstandige moet je een zichtrekening ope-
nen bij de bank, een ondernemingsnummer aanvragen, 
vergunningen aanvragen, je BTW status activeren en je 
aansluiten bij een sociaal verzekerings- en ziekenfonds

• zorg dat je als zelfstandige goed verzekerd bent voor per-
soonlijke risico’s, aansprakelijkheidsrisico’s en bedrijfs-
schade risico’s

• een goed businessplan is een belangrijk document als je 
wil starten als zelfstandige

• wie, wat, waarom en hoe zijn 4 belangrijke vragen als 
startende ondernemer

• een goede voorbereiding bestaat uit een ondernemers-
idee, een marktanalyse, een bedrijfsstrategie, een mar-
ketingplan en een financieel plan 

REDACTIONEEL
Sofie Leyten

Hebe-147.indd   30 18/06/18   12:47



31

Nieuws uit de bedrijven

REDACTIONEEL

PROFESSIONELE OPLEIDING VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTES: ‘KANKER BEAUTY PROFESSIONAL’
De Oncologische dienst van diverse ziekenhuizen leidt 
professionele schoonheidsspecialistes op.
Anzegem, 22 mei 2018

De dienst medische oncologie van diverse ziekenhuizen 
is een samenwerking gestart met het Institute for Profes-
sional Care (IFPC) VZW en Besko (Beroepsvereniging 
voor schoonheidsspecialistes) om kankerpatiënten profes-
sionele huidverzorging en massage op maat te kunnen 
bieden. Het oncologisch team van het ziekenhuis verzorgt 
een groot deel van het lesprogramma. 

Het doel van het project is om het zelfbeeld van kan-
kerpatiënten te verbeteren. Zij krijgen het immers niet 
enkel lichamelijk, maar vaak ook psychologisch zwaar te 
verduren. Het traject komt er omdat schoonheidsspecialis-
tes ook vaak met de ziekte in aanraking komen. Weinig 
schoonheidsspecialistes hebben kennis in huis om met 
personen, getroffen door kanker, om te gaan. Dat moet 
en kán op een professionele manier, zo vond het IFPC. 
Daarom startten zij, samen met Besko een aangepaste 
opleiding voor gediplomeerde schoonheidsspecialistes; 
daar waar ze beter dan wie ook weten hoe met deze 
patiënten om te gaan: in het ziekenhuis. 

Kwaliteit van zorg thuis 
Maximum 20 schoonheidsspecialistes krijgen een jaar 
lang les van het multi-disciplinair oncologisch team van 
het ziekenhuis. Ze lopen stage, maken een eindwerk en 
krijgen een kwaliteitslabel. Dankzij de opleiding kunnen 
we er voor zorgen dat patiënten na hun opname in goede 
handen zijn voor hun gevoel van ‘well-being’.” Eénmaal uit 
het ziekenhuis ontslagen, zijn er in Vlaanderen kwalitatief 
opgeleide schoonheidsspecialistes, die mensen, getrof-

fen door kanker, een uiterlijke en innerlijke boost kunnen 
geven. Al deze professionelen zijn gemakkelijk te vinden 
via de zoekmotor www.myprofessional.be.

Productkennis en communicatie
De opleiding houdt rekening met de medi-
sche achtergrond en specifieke noden van 
mensen met kanker. Katleen Vanderbeken, 
directeur van IFPC, licht toe: “Deelnemers 
leren onder meer waar op te letten bij pro-
ductgebruik. Welke ingrediënten zijn toch 
beter te mijden, welke niet? Ook communi-
catie vormt een belangrijk onderdeel. 
Hoe ga je om met de patiënt: Wat zeg je? 
Wat zeg je niet? Wat vraag je en wat niet?” 
Ook thema’s zoals hygiënische maatrege-
len, nevenwerkingen, psychosociale aspec-
ten, zelfzorg, stress, palliatieve zorg, komen 
aan bod. Ook vakbekwame mensen uit de 
beauty-wereld vullen het docententeam aan.

Opleidingslocatie en -data
• AZ Alma Eeklo 

op maandag 10 september 2018
•  Sint-Trudo Sint-Truiden 

op maandag 18 september 2018
•  AZ Zeno Knokke 

op donderdag 8 november 2018

Info 
• Via de website: www.institutefpc.eu
•  Katleen Vanderbeken: katleen@institu-

tefpc.eu – 0473/51 63 58

MANNEN MAKEN ZICH ZORGEN OVER HUN UITERLIJK 

Voor degenen in de esthetische sector is dit allesbehalve 
schokkend nieuws. De meeste behandelaars weten al 
dat mannen altijd aandacht aan hun hebben besteed 
en hebben geprobeerd het te verbeteren. Tenzij we een 
enorme culturele verandering meemaken, zal dit niet ver-
anderen. Dus waarom zou je het verzinnen?

De reden is simpel: Mannen nemen nu de controle over 
hun uiterlijk en zoeken naar esthetische behandelingen in 
recordaantallen.
De trend lijkt generaties te kruisen en is van toepassing 
op mannen van alle leeftijden. De millennium man die 
nooit een training mist, maar ook de iets oudere man, 
wenst tegenwoordig zijn uiterlijk te verbeteren met o.a. 
laserontharing. De toename van mannen die behande-

ling zoeken, biedt aanbieders grote kansen op groei en 
hogere inkomsten. Aanbieders die deze doelgroep willen 
bedienen, dienen hun aanbod daarom 
bekend en aantrekkelijk te maken. 
Marketing voor mannen vereist het spre-
ken van hun taal, het identificeren van de 
behoeften en wensen van deze beoogde 
bevolkingsgroep en het afstemmen van een 
aanbod dat perfect voldoet aan die eisen.
Met Soprano ICE Platinum kunt u deze doel-
groep uitstekend bedienen. 
Vraag een gratis demo aan en maak kennis 
met de nieuwste technieken.
 
www.sopranoplatinum.be 
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LEMI 4
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KANKER BEAUTY PROFESSIONAL

ALLE INFO OP: WWW.INSTITUTEFPC.EU

Jaarlijks worden meer en meer mensen door kanker getroffen. Gelukkig wordt er 
op vandaag verder gekeken dan de ziekte alleen. Alle aspecten rond het innerlijk en 
uiterlijk welbevinden van de patiënt hebben alleen maar aan belang gewonnen.  
Zo worden er reeds in de ziekenhuizen verwen- en verzorgingssessies gegeven.  
Echter, éénmaal buiten het ziekenhuis valt deze zorg weg en is er vaak een 
drempelvrees om naar een schoonheidsinstituut of kapper te stappen. ‘Zal die mij wel 
begrijpen?’, ‘Weet die wel wat ik doormaak?’. Maar ook de schoonheidsspecialiste of 
kapper heeft vaak schrik het niet goed aan te pakken.

INHOUD OPLEIDING

WAT IS KANKER?
Een uiteenzetting over de basisprincipes 
van kanker met het ontstaan en de groei 
van een tumor, alsook het toelichten van 
de diagnose, behandeling en vooruit-
zichten voor de patiënt.

NEVENWERKINGEN
Bij een kankertherapie worden ook de 
goede lichaamscellen aangevallen waar-
door heel wat nevenwerkingen optreden.  
Hoe ga je ermee om en hoe behandelen?

ZIEKTEBELEVING
Op interactieve manier krijgen  we een 
beeld over hoe mensen met kanker en 
hun omgeving de ziekte emotioneel en 
cognitief beleven en verwerken en hoe ze 
de ziekte en/of verlies een plaats geven 
binnen hun leven. 

BASISCOMMUNICATIE
Gepast reageren: theorie en praktijk 

HYGÏENE
Een overzicht van de belangrijke  
hygiënemaatregelen die moeten in acht 
genomen worden.

ZELFZORG, STRESS 

Hoe jezelf emotioneel beschermen?  
Hoever kan je meegaan in het lijden van 
de klant/patiënt?  

EHBO
EHBO: belangrijke noodzakelijke kennis

DOORVERWIJZEN
Organisatie en structuur van 
(ondersteunende) zorgverleners en 
diensten/doorverwijzingsmogelijkheden. 

KANKER EN VOEDING (INLEIDENDE 
BEGRIPPEN)
Ziekte en behandeling hebben een  

negatieve invloed op de voedingstoe-
stand en lichaamssamenstelling.  
Voedings- en dieetbehandeling is daarom 
een belangrijke ondersteunende therapie.

BEHANDELINGEN
Praktijksessies met aangepaste  
behandelingen, basis make-up.

PRODUCTGEBRUIK
Overzicht van ingrediënten voor  
verzorgingsproducten die wel of niet  
kunnen gebruikt worden.  

PALLIATIEVE ZORG EN EUTHANASIE
Als er geen herstel meer mogelijk is.

GETUIGENISSEN EN DEBAT
Meer dan theorie, spreken levensechte 
verhalen voor zich.

MASSAGE
Een contra-indicatievrije massage wordt 
aangeleerd. Een massage met respect 
voor het ‘getekende’ lichaam.

MAKE-UP
Specifieke noden van de lijdende huid. 
Kleur in het gelaat brengen.  
Wenkbrauwen tekenen en/of bijtekenen. 

MANICURE
Bekijken, behandelen van de diverse 
problemen van huid en nagels in het  
kader an esthetische verzorging.

MARKTPOSITIONERING
Hoe kan je je diensten op een discrete, 
professionele en niet al te commerciële 
manier in de markt promoten. IN SAMENWERKING MET: 

LOTUS CARE FOUNDATION

DOEL OPLEIDING
Door het aanbieden van een 
gespecialiseerde opleiding naar 
deze doelgroep willen we: 

■	 De kennis van de dienstverleners 
vergroten.

■	 Klanten/patiënten een  
vertrouwen geven dat drempel-
verlagend werkt wetende dat ze 
bij een dienstverlener langsgaan 
die heel goed weet waarover  
hij/zij spreekt.

■	Dienstverleners een erkenning 
geven die hen kwalificeert en 
onderscheidt in de markt.

LOOPTIJD OPLEIDING één jaar

PRIJS PROJECT € 1.800,00

CERTIFICAAT Ja

ERKENNING Ja

KMO PORTEFEUILLE Ja

TEGEMOETKOMING PC314 Ja

TIJDSBESTEDING

THEORIE 
20 dagen van 10u – 16u

PRAKTIJK
120 uur met opleiding en  
ervaringsperiodes

NAJAAR 2018 STARTEN OP

AZ Alma, Eeklo  
op maandag 10 september 2018

Sint-Trudo, Sint-Truiden 
op dinsdag 18 september 2018

AZ Zeno, Knokke 
op donderdag 8 november 2018
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Zonnebank in je instituut bijna 
onmogelijk door nieuwe regelgeving
De regering, met minister Peeters voorop, maakt het 
bijna onmogelijk om als schoonheidsspecialist(e) 
nog een zonnebank in het instituut uit te baten. Drie 
jaar na de vorige aanpassing (zie Hebe 134 van jan-
febr-maa 2015) wordt de wetgeving nog strenger 
en daarnaast wordt het gebruik van de zonnebank 
ontraden. Wij als beroepsfederatie en jullie als 
schoonheidsspecialisten willen alle gezondheidsri-
sico’s voor de klanten voorkomen. Wij staan achter 
de bescherming van de klanten, alleen begrijpen we 
niet dat een consument een zonnebank kan kopen 
zonder zich aan de regels te moeten houden. Indien 
de gezondheidsrisico’s voor de klanten zo groot zijn, 
pleiten we dan ook voor een verbod op de verkoop 
van zonnebanken.

Voorwaarden voor het uitbaten van een 
zonnecentrum

Elk zonnecentrum moet aan volgende voorwaarden 
voldoen:

Nieuw!

•  geen enkele communicatie mag verwijzen naar de 
voordelen of heilzame effecten van het gebruik 
van een zonnebank;

•  de waarschuwing “GEBRUIK VAN ZONNEBANKEN 
KAN HUIDKANKER VEROORZAKEN” moet in elke 
communicatie worden opgenomen;

•  aan het onthaal EN in elke cel moet een nieuw 
opschrift (fig. 1) worden aangebracht dat de 
risico's van blootstelling aan uv-stralen vermeldt;

•  ALLE nieuwe klanten moeten de nieuwe klanten-
fiche (fig. 2) invullen en ondertekenen, in twee 
exemplaren, waarvan 1 exemplaar bewaard wordt 
door het zonnecentrum (zie verderop);

•  aan het onthaal wordt de volgende informatie 
aangebracht: 
 – de naam en het ondernemingsnummer van het 
zonnecentrum,

 – de voornaam, naam en het telefoonnummer van 
de verantwoordelijke van het zonnecentrum,

 – de dagen en uren waarop de onthaalverant-
woordelijke aanwezig is, en

 – een telefoonnummer dat de consument kan 
bellen voor elke klacht, technische interventie, 
opmerking of vraag,

De volgende voorwaarden blijven van toepassing:

• vanaf 1 maart 2017 moet elke vestigingseen-
heid waar een zonnecentrum wordt uitgebaat, 
over een inschrijving in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) beschikken met de speci-
fieke NACEBEL-code 9604002- zonnecentra.

•  de onthaalverantwoordelijke en de gebruiker 
dateren en ondertekenen een klantenfiche (fig. 3) 
waarop staan: 
 – de gegevens van de gebruiker,
 – informatie over de gevaren van blootstelling 
aan uv en

 – de bepaling van het huidtype;
•  een zonnecentrum mag niet werken bij afwezig-

heid van een onthaalverantwoordelijke behalve 
indien het een automatisch zonnecentrum betreft. 
In dat geval moet er echter ten minste 4 dagen 
per week, gedurende minstens 1 uur per dag een 
onthaalverantwoordelijke aanwezig zijn;

•  elke onthaalverantwoordelijke heeft de verplichte 
opleiding gevolgd en is ervoor geslaagd;

•  de cellen waarin de zonnebanken zich bevinden, 
zijn ruim, goed verlucht en maken een snelle eva-
cuatie in geval van nood mogelijk. Bovendien is 
elke cel zodanig uitgerust dat een consument, in 
geval van nood, onmiddellijk hulp kan vragen aan 
iemand (bijvoorbeeld via een noodknop met inter-
com);

•  de verplichte opschriften, instructies en waarschu-
wingen zijn duidelijk leesbaar en op een opval-
lende plaats aangebracht in de talen van het 
taalgebied waarin het zonnecentrum zich bevindt;

•  de zonnebanken worden minstens eenmaal per 
dag ontsmet;

•  reinigingsmiddelen, die aan de specifieke vereis-
ten voor zonnebanken (hygiëne, dermatologische 
aspecten en hoge temperaturen) zijn aangepast, 
zijn in elke cel aanwezig;

•  een beschermende bril wordt ter beschikking 
gesteld aan de consumenten;

•  bij een defect schakelt een zonnebank automa-
tisch uit;

•  de straling van een zonnebank mag op geen enkele 
plaats een totale effectieve erytheemgewogen 
irradiantie (maximale stralingsintensiteit) van 
0,3 W/m2 overschrijden;

•  de toestand van de ultravioletlampen en de filters 
wordt afhankelijk van de gebruiksintensiteit en 
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minstens eens om de drie maanden gecontro-
leerd;

•  een onthaalverantwoordelijke (of het besturings-
systeem) past de intensiteit en de gebruiksduur 
van een zonnebank automatisch aan volgens het 
huidtype van de consument (fig. 4), rekening hou-
dend met de karakteristieken van de zonnebank 
en de gebruikte lampen;

•  per consument mag slechts één magneetkaart, of 
vergelijkbaar middel, uitgereikt worden;

•  in geval van verlies van de magnetische kaart, 
moet de onthaalverantwoordelijke de oude kaart 
blokkeren alvorens een nieuwe magnetische kaart 
aan de gebruiker te geven;

•  een onthaalverantwoordelijke (of het besturing-
systeem) moet controleren dat de eerste van een 
reeks zonnebanksessies niet langer duurt dan 
de helft van een normale dosis. Bovendien moet 
gecontroleerd worden dat er minstens 48 uur is 
tussen de eerste en tweede sessie en minstens 
24 uur tussen de volgende sessies;

•  toegang tot de zonnebanken wordt geweigerd 
aan consumenten die ofwel: 
 – medicijnen gebruiken die de gevoeligheid voor 
uv-straling vergroten (bij twijfel moet een arts 
geraadpleegd worden);

 – jonger zijn dan 18 jaar;
 – een huidtype I hebben;
 – huidkanker hebben of hadden.

Er zijn nieuwe regels op komst. 
Wees voorbereid!

Op 1 januari 2019 wordt het koninklijk besluit van 
20 juni 2002 definitief vervangen door dat van 24 
september 2017.

Er zal geen onderscheid meer bestaan tussen 
geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde zon-
necentra: ze moeten allemaal geautomatiseerd zijn. 
Alle uitbaters moeten investeren in een nieuw auto-
matisch bedieningssysteem dat de zonnebanken in/
buiten werking stelt.

Vanaf 1 januari 2019 moeten al uw klanten u een 
medisch getuigschrift voorleggen dat hun huidtype 
bevestigt, behalve indien uw zonnecentrum over 
een toestel beschikt waarmee de gevoeligheid van 
de huid kan worden bepaald. In dat geval kunt u 
zelf met de consument zijn/haar huidtype bepalen. 
Indien uw klant een medisch getuigschrift verstrekt, 
moet u dat bewaren als bijlage van de klantenfiche, 
die dan wordt bijgewerkt en opnieuw ondertekend. 
Indien het huidtype van een klant verschilt van het 
type dat door uw onthaalverantwoordelijke was 
bepaald, moet u de klant als een nieuwe klant 
beschouwen en een nieuwe fiche opmaken.

Pas na ontvangst van dit medisch getuigschrift 
zal de onthaalverantwoordelijke de klant een per-
soonlijk identificatiemiddel ter beschikking stellen, 
waarmee hij/zij toegang krijgt tot het centrum en 
kan gebruikmaken van de zonnebanken. De zon-
nebanken mogen niet in werking kunnen worden 
gesteld zonder gebruik van dit persoonlijk identifi-
catiemiddel.

U moet de zonnebanken onderhouden volgens de 
instructies van de fabrikant. U mag enkel lampen en 
onderdelen die voldoen aan de technische specifica-
ties van de fabrikant, gebruiken.

U moet op elk ogenblik kunnen aantonen dat u de 
bepalingen van het nieuwe koninklijk besluit naleeft.

Ter ondersteuning werd een gids voor de uitbating 
van zonnecentra opgesteld.

Alle info vind je terug op https://economie.fgov.be/
nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goede-
ren-en/specifieke-reglementeringen/veiligheid-van-
zonnecentra  

Wat is 
jouw huidtype?

Hoe gevoelig je bent voor uv-stralen, hangt af van je huidtype.
Er bestaan 6 huidtypes. 
Bij ons komen type 2 en 3 het meest voor.

Huidtype 1

Zeer lichte huid
Vaak sproeten
Rood of lichtblond haar
Blauwe ogen 

Verbrandt zeer snel
Wordt niet bruin

Huidtype 4 (mediterraan type)

Meestal een getinte huid 
Donker haar 
Donkere ogen

Verbrandt zelden 
Bruint zeer goed

Huidtype 2

Lichte huid 
Blond haar
Grijze, groene of lichtbruine ogen

Verbrandt snel
Wordt moeilijk bruin 

Huidtype 5 (Aziatisch type)

Donkere huid
Donker tot zwart haar 
Donkere ogen

Verbrandt zelden
Bruint zeer goed 

Huidtype3

Lichte getinte huid
Donkerblond tot bruin haar
Vrij donkere ogen

Verbrandt soms 
Wordt gemakkelijk bruin 

Huidtype 6 (zwart-Afrikaans type)

Zeer donkere huid 
Zwart haar 
Donkere ogen

Verbrandt bijna nooit
Huid wordt donkerder

Blauwe ogen
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Huidtype:  _________________________________________

Opgemaakt in twee exemplaren tijdens het onthaal-

gesprek op datum van: ______________________________

Naam  ____________________________________________

Voornaam  ________________________________________

Adres  ____________________________________________

__________________________________________________

Postnummer en gemeente  ___________________________

__________________________________________________

Geboortedatum ____________________________________

Nr. identiteitskaart _________________________________

__________________________________________________
 
Het gebruik van zonnebanken is verboden voor minderja-
rigen en voor personen met een huidtype 1. Het gebruik 
van zonnebanken of andere toestellen die ultraviolet-
stralen afgeven wordt afgeraden voor personen die zeer 
gevoelig zijn voor zonnestralen, zonnebrand vertonen, 
lijden aan huidkanker of aan een huidaandoening die 
tot kanker kan leiden, of die bepaalde geneesmiddelen 
gebruiken. De consument die geneesmiddelen gebruikt of 
die lijdt aan een huidziekte, wordt aangeraden eerst zijn 
arts te raadplegen. Het gebruik van zonnebanken kan de 
huid en de ogen ernstig en onomkeerbaar beschadigen. 
Het gebruik van zonnebanken kan leiden tot vroegtijdige 
veroudering van de huid en huidkanker veroorzaken. 
Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens blootstel-
ling aan kunstmatige ultravioletstralen kan oogbeschadi-
gingen veroorzaken zoals keratitis (hoornvliesontsteking) 
of cataract (troebel worden van de ooglens).

Voorbeeld Klantenfiche - mag gekopieerd worden

Inschrijvingsformulier voor een klant zonnecentrum

Daarom moeten tijdens elke blootstelling aan kunstmatige 
ultravioletstralen de volgende voorzorgsmaatregelen in 
acht worden genomen:
•  een beschermende bril dragen;
•  zich zorgvuldig ontschminken;
•  geen cosmetische producten gebruiken.

Het gebruik van een hydraterend product na elke bloot-
stelling aan ultravioletstralen wordt sterk aanbevolen.

Het persoonlijk identificatiemiddel is strikt persoonlijk en 
mag niet aan derden worden doorgegeven. Elk misbruik 
leidt tot de blokkering ervan. Verlies of diefstal van het 
persoonlijk identificatiemiddel moet onmiddellijk gemeld 
worden aan het zonnecentrum dat zorgt voor de onmiddel-
lijke blokkering ervan. Een nieuw identificatiemiddel wordt 
slechts afgeleverd, nadat het vorige is geblokkeerd.

De klant verklaart dat de bovenstaande gegevens hem 
door de onthaalverantwoordelijke zijn toegelicht.

De onthaalverantwoordelijke verklaart dat het huidtype 
samen en in overleg met de klant werd bepaald.

De gegevens in ons bestand voldoen aan alle voorwaar-
den voorzien in de wet op de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer. De gegevens zijn strikt vertrouwelijk 
en zullen nooit doorgegeven worden. Uw gegevens kun-
nen altijd op een eenvoudige aanvraag ingezien, gewij-
zigd of geschrapt worden.

Handtekening van de klant

__________________________________________________

Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke

__________________________________________________

__________________________________________________
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Nationaal bestuur
 –   Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 

Flor Alpaertstraat 4 bus 001, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
–  Erevoorzitster: Mevr. Fr. Gys-Behets 

Verbrandhofstraat 17/6, 9500 Geraardsbergen, Gsm 0478-29 74 49
–  Ondervoorzitster: Mevr. J. Berghmans 

Zandstraat 4/110, 2960 St.-Job-in-'t-Goor
–  Secretaris-penningmeester: Dhr. A. Zweers 

Esmoreitlaan 5 - bus 27, 2050 Antwerpen, Tel. 03/219 65 08
–  Leden: Mevr. S. Burms - Mevr. K. Benoot - Mevr. G. Van Noten - Mevr. K. Niedziela - 

Dhr. D. D'Hont

Dagelijks bestuur
Dhr. J. Boeckx, Voorzitter - Mevr. Gys-Behets, Erevoorzitster 
Mevr. J. Berghmans, Ondervoorzitster - Dhr. A. Zweers, Secretaris-penningmeester

Provinciale besturen
Antwerpen:
Voorzitter: Dhr. J. Boeckx 
Flor Alpaertstraat 4, 2600 Berchem, Tel. 03/239 70 89
Bestuursleden: Mevr. D. Govers - Mevr. Berghmans - Dhr. K. Hoefkens - 
Mevr. P. Monheim-Boeckx - Mevr. K. Roels-Boeckx - Mevr. E. Van Ooteghem
Brabant: 
Voorzitster: Mevr. G. Van Noten, 
Lennikseweg 31, 1700 Dilbeek, Tel. 02/569 43 14
Bestuursleden: Mevr. N. Joosen - Mevr. Fr. Gys - Mevr. K. Daniëls
Limburg:
Voorzitster: Mevr. K. Niedziela 
Begoniastraat 4, 3600 Genk - Tel. en fax 089/38 60 53
Bestuursleden: Mevr. M. Meuleners - Dhr. P. Karpez - Mevr. I. Topff
Oost-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. S. Burms 
Kruisstraat 77, 9090 Melle - Gsm 0479 69 52 22 
Secretaris: Dhr. D. De Backer
Bestuursleden: Mevr. C. Baert - Mevr. R. Puylaert - Mevr. R. Vanhoyweghen
West-Vlaanderen:
Voorzitster: Mevr. K. Benoot, Patersstraat 32, 8900 Ieper, Tel. 057/20 29 28 
Secretaris: Dhr. B. Dewulf
Bestuurslid: Mevr. C. Benoot

Comité jaarbeurzen “Estetika” & congressen
Dhr. J. Boeckx - Dhr. A. Zweers

Contactcomité voor de scholen
Dhr. J. Boeckx, Mevr. S. Burms

Comité wetenschappelijke en technische inlichtingen
Dhr. D. De Backer
Computerplanning: Dhr. D. D’Hont

Samenstelling van de bestuursorganen

Beroepsvereniging 
voor bio-estetiek en cosmetologie

BON VOOR KLEINE AANKONDIGINGEN Lid nr.  _____________

Ondergetekende, naam  _______________________________________ voornaam ______________ 

straat  ________________________________________  postnr. __________ te ___________________________ 

BTW nr.  ___________________________________________________ telefoon ___________________________

BON  ADVERTENTIES: Hebe 147
GRATIS voor leden van Besko vzw,  
met lidkaart.

Tarief: € 40,- per 100 lettertekens - € 6,- per 25 bijkomende lettertekens - incl. B.T.W.
Opsturen naar afd. publiciteit Hebe, Belpairestraat 6, 2600 Berchem.
U moet pas betalen na ontvangst van de factuur.

Elke verzorging is een reis...
Wanneer vertrek jij?

www.sol-esta.be
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HUIDVERBETERING 3.0
Zet jij samen met ons de volgende stap?

www.carepersonalbeauty.be
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